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Abstrakt 

Tato diplomová práce analyzuje okolnosti vzniku úřednických vlád v Evropě. Od 

roku 1989 bylo v Evropě ustaveno celkem 45 úřednických vlád. Rok 1989 je 

spojován s kolapsem komunistických režimů ve střední a východní Evropě a s tím 

související demokratizací. Vlády v tomto období byly vytvářeny v podobných 

hospodářských, politických a sociálních podmínkách a budou tak lépe srovnatelné. 

Diplomová práce je složena z 19 kapitol. Z důvodu nedostatku odborné literatury 

k tomuto tématu, bylo nejprve nutné definovat úřednickou vládu a odlišit ji od vlády 

politické. Základní terminologii se věnuje druhá kapitola této práce. Zbylá část práce 

se věnuje úřednickým vládám v jednotlivých evropských zemích.  

 

Abstract 

The thesis analyzes the key conditions under which technocratic cabinets in Europe 

are formed. There are 45 technocratic cabinets in Europe since 1989. This year is 

connected with collapse of communist regimes in Central and East Europe and 

democratization. There are also similar political, economic and social conditions 

under which all governments are formed in this period. The thesis composed of 

nineteen chapters. Because of lack of literature we have to define the technocratic 

government at first. After introduction of this topic, the second chapter defines basic 

terminology. Another part of the thesis is about technocratic cabinets in individual 

European countries.  
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Uvedení do problematiky: 

S pojmem úřednická vláda se jistě setkal i ten, který se o politické dění příliš 

nezajímá. V našich domácích poměrech se první úřednická vláda ustavila již na 

počátku 20. let minulého století, tedy krátce po vzniku naší republiky. Od dob první 

republiky se tak úřednická vláda stala zavedeným politickým pojmem, který běžně 

využívá jako odborný termín i politologie. Úřednická vláda, v jejímž kabinetu 

zasedají většinou nestraničtí odborníci na příslušné ministerské rezorty, bývá 

obvykle pouze vládou dočasnou, která má posloužit k jakému si překlenutí období 

do vzniku další plnohodnotné vlády. Můžeme se setkat ale i s případy, kdy 

úřednická vláda fungovala i několik let. Systém úřednické vlády je obvyklý spíše v 

nestabilních dobách jako například po válce, nebo v ještě nevyspělých, vznikajících 

demokraciích. Často vzniká také z vůle hlavy státu. V zemích, kde se demokracie 

teprve rozvíjí, může být úřednická vláda dosazována na základě vyslovení nedůvěry 

parlamentem, nebo po odstoupení vlády či jejích klíčových činitelů. Ale i 

v současnosti mohou být poměrné volební systémy vytvářející mnohdy na základě 

výsledků voleb podmínky pro vznik složitých stranických koalic, živnou půdou pro 

vznik úřednických vlád. Dalo by se dokonce říci, že úřednické vlády jsou 

v posledních letech na vzestupu. Úřednická vláda je totiž mnohdy jedinou možností 

jak překonat neřešitelné problémy, které vznikly díky koaličním krizím vyvolaným 

střety zájmů jednotlivých koaličních partnerů. 

 

Cíl práce:  

Cílem této práce, jak vyplývá z jejího názvu, je zjistit a následně analyzovat důvody 

vzniku úřednických vlád v jednotlivých evropských zemích. Výzkumná otázka se 

tak bude shodovat s název této práce, tedy jaké jsou příčiny vzniku úřednických vlád 
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v Evropě. Zaměřím se na období od počátku devadesátých let do současnosti. 

V tomto období bylo vytvořeno celkem čtyřicet dva úřednických vlád v patnácti 

evropských státech (viz předpokládaná struktura práce). Úřednické vlády se v 

některých státech objevují velmi často, přesto není v odborné literatuře této tematice 

věnována větší pozornost a toto téma tak nebylo zatím komplexně zpracováno. O to 

zajímavější by mohla být právě analýza všech souvislostí, které stály za vznikem 

úřednických vlád v kontextu jednotlivých zemí Evropy. Hlavním předpokladem je, 

že příčiny vzniku úřednických vlád nebudou nahodilé, ale bude se opakovat několik 

„typů“ okolností, které stály za vznikem úřednické vlády. Mezi tyto okolnosti zajisté 

patří ekonomická krize, pád předchozí vlády, povolební pat, krize politické 

legitimity a přání prezidenta sestavit úřednickou vládu. Pramenná základna této 

diplomové práce by se tedy měla opírat zejména o případové studie a mediální 

zpravodajství.  

 

Metoda zpracování: 

V kapitolách, které by měly být řazeny abecedně podle evropských států, by se 

postupně měly objevit jak politické, hospodářské, ale také například i sociální 

příčiny, které vedly k vzniku úřednické vlády (např. důvody vládní krize, 

ekonomické krize apod.). Práce by měla zmapovat veškeré možné události 

související se vznikem úřednické vlády, jednotlivá funkční období úřednických vlád, 

hlavní představitele úřednického kabinetu, event. důležité kroky, které příslušná 

úřednická vláda během svého funkčního období podnikla.          Základní metodou 

bude heuristická metoda, tedy shromažďování a třídění pramenů – informací z 

literatury, odborných článků, médií a jejich následná analýza.   

 

 

Předpokládaná struktura práce:  

1. Úvod – nastínění problematiky 

 1.1. Rozbor pramenů   

2. Albánie  

 2.1. vláda premiéra Bufiho (1991) 
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1. Úvod  

Předmětem této diplomové práce jsou okolnosti, které předcházely vzniku 

úřednických vlád v jednotlivých zemích Evropy v období od roku 1989 do 

současnosti. Rok 1989 je symbolicky spojen s rozpadem sovětského bloku a 

návratem k demokracii v zemích východní a střední Evropy. Tento pro Evropu 

víceméně „zlomový rok“ jsem si zvolila za počátek pro svůj výzkum také proto, že 

právě období po roce 1989 je spojeno s výrazným nárůstem úřednických vlád. 

Zároveň lze předpokládat, že i okolnosti vzniku úřednických vlád v jednotlivých 

státech budou lépe srovnatelné, pokud budou tyto vlády vytvářeny v podobných 

hospodářských, politických a sociálních podmínkách. Ve sledovaném období bylo 

vytvořeno celkem čtyřicet pět úřednických vlád v patnácti evropských státech 

(Albánie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Makedonie, Moldavsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Srbsko a Ukrajina). Do 

původního výčtu, který byl uveden v tezích této diplomové práce, bylo nutné 

zahrnout ještě další 2 úřednické vlády, které byly jmenovány v druhé polovině roku 

2015. Jedná se o úřednickou vládu Vasiliki Thanuové a úřednickou vládu v jejímž 

čele stál Dacian Ciolos.  

Pojem úřednická vláda jistě zaregistroval někdy i ten, který se o politické dění příliš 

nezajímá. V našich domácích poměrech se první úřednická vláda ustavila již na 

počátku 20. let minulého století, tedy krátce po samotném vzniku Československé 

republiky. Po návratu demokracie v listopadu 1989 se úřednické vlády staly opět 

nedílnou součástí českého politického systému. Je zajímavé, že se větší pozornosti 

úřednickým vládám dosud nedostalo v odborné literatuře. Tématika by si jistě 

zasloužila větší pozornost. Komplexní zpracování tématu úřednických vlád prozatím 

chybí, nicméně se této tématice již někteří autoři věnují. Zmínit musím článek 

Defining and classifying technocrat-led and technocratic governments, jehož autory 

jsou Duncan McDonnell a Marco Vallbruzzi. Z českého prostředí se tématu 

úřednických vlád věnují Vít Hloušek a Lubomír Kopeček své knize Záchrana státu? 

Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu. Uvedení autoři 

později vydali na stejné téma také odborný článek "Caretaker Governments in 

Czech Politics: What to Do about a Government Crisis“. Dalším autorem je Miloš 
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Brunclík, který se ve svém článku Co jsou úřednické kabinety a za jakých okolností 

vznikají? Česká republika v mezinárodním srovnání věnuje problematice 

evropských úřednických vlád. Z poslední doby je třeba zmínit ještě jeho další článek 

The rise of technocratic cabinets: What we know, and what we should like to know. 

Tato analýza by mohla přispět určitým dílem k rozšíření problematiky úřednických 

vlád.   

Diplomová práce má za cíl analyzovat, v jakých konkrétních politických, 

hospodářských či sociálních situacích úřednické vlády vznikaly a pokouší se najít 

mezi těmito důvody možné souvislosti. Stejně tak má za cíl zmapovat, zda jsou 

v určitých částech Evropy některé okolnosti vzniku úřednických vlád častější než 

jinde. Výzkumná otázka se tak bude shodovat s názvem této práce, tedy jaké jsou 

okolnosti vzniku úřednických vlád v Evropě. Hlavním předpokladem je, že 

okolnosti vzniku úřednických vlád nebudou nahodilé, ale bude se opakovat několik 

„typů“ okolností, které stály za vznikem úřednické vlády. Jednou těchto okolností 

by mohl být například rozpad předchozí vládní koalice, kdy politické strany již dále 

nedokáží překonat vzájemné neshody a ztrácí svou schopnost vládnout, dále také 

krize politické legitimity, ekonomická krize nebo povolební pat, kdy po 

parlamentních volbách není žádná z politických stran schopna sestavit politickou 

vládu. Poslední okolností, která by mohla ovlivnit jmenování úřednické vlády je 

přání prezidenta takovou vládu sestavit.  

Základní metodou je heuristická metoda, tedy shromažďování a třídění dostupných 

pramenů – informací z literatury, odborných článků a médií o vzniku jednotlivých 

úřednických vlád, jejich působení a hlavních úkolech a jejich následná analýza.   
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2. Vymezení základních pojmů  

Pro jednotlivé nestranické vlády existuje celá řada různých pojmenování –

 úřednické, dočasné, překlenovací, vlády odborníků, technokratů či nestranické 

vlády. Mezi odbornou ani laickou veřejností nepanuje v tomto ohledu shoda. A 

přesto, že se nejedná o synonyma, stejná vláda může nést i několik různých termínů. 

Pro účely této diplomové práce budu užívat zřejmě nejvíce vžitý pojem úřednická 

vláda. Toto označení je v českém politickém prostředí zakotveno již z doby první 

Československé republiky. Úřednická vláda, jak napovídá její název, je na rozdíl od 

té „standardní“ politické, složená z nestraníků. Ti jsou při tvorbě své vládní politiky 

a rozhodování nezávislí na vůli politických stran i na voličích [Brunclík 2014a: 2-3; 

McDonnell, Valbruzzi 2014: 656].  

Zcela nestranická vláda je však spíše teoretickým modelem. V světě reálné politiky 

se častěji můžeme setkat s vládami, ve kterých jsou z části zastoupeni také členové 

politických stran nebo ve kterých se politické strany podílejí na nominaci alespoň 

některých členů. V tomto ohledu rozlišují Duncan McDonnell a Marco Vallbruzzi 

čtyři typy úřednických vlád s ohledem na jejich složení. Prvním typem jsou vlády, 

v nichž převažují zástupci politických stran nad úředníky. Druhým jsou naopak 

vlády, kde převažují úředníci. Třetím typem jsou vlády složené pouze z úředníků, na 

jejichž nominaci se alespoň z části podílejí jednotlivé politické strany. Posledním 

typem jsou vlády, v nichž zasedají pouze úředníci, na jejichž nominaci se politické 

strany nepodílely [McDonnell a Vallbruzi 2014: 664; Brunclík 2014a: 3-5]. Toto 

rozlišení však stále ještě není dostačující, neboť by se v tomto případě dala za 

úřednickou vládu označit i zcela běžná politická vláda, ve které by zasedal 

minimálně jeden nestraník. Z tohoto důvodu se při klasifikaci úřednických vlád 

budu držet definice, kterou ve své práci používá Miloš Brunclík [blíže Brunclík 

2014a]. Tato definice, dle mého názoru, mnohem lépe vystihuje danou 

problematiku, neboť důležitým určujícím znakem úřednické vlády je především 

osoba předsedy vlády. Předseda vlády je například podle Ústavy České republiky 

jediný, kdo navrhuje ostatní členy vlády a má tak na složení kabinetu zásadní vliv. 

Je také nejvýraznějším zástupcem výkonné moci ve státě. Proto pro označení vlády 

za úřednickou hraje osoba předsedy vlády důležitou roli. Jako úřednické budu tedy 
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označovat pouze ty vlády, v jejichž čele stál nestraník [Brunclík 2014a: 3-4; 

Brunclík 2014b: 59; Pastorella 2014: 2].  

Z hlediska původu rozlišujeme úřednické kabinety parlamentní, které vznikají na 

základě dohody parlamentních stran. Prezident pak její členy pouze jmenuje do 

jednotlivých funkcí [Brunclík 2014a: 10]. Jako příklad můžeme jmenovat 

maďarskou úřednickou vládu Gordona Bajnaie, jehož na post premiéra navrhla 

Maďarská socialistická strana, v obavách z případných předčasných voleb [Morvay 

2009; Raušová 2009], či úřednickou vládu Jana Fischera, která vznikla jako 

kompromis mezi dvěma nejsilnějšími českými parlamentními stranami ODS a 

ČSSD [Brunclík 2014a: 5]. Druhým typem jsou kabinety prezidentské, na jejichž 

formování se parlamentní strany nepodílejí. Příkladem prezidentských kabinetů 

mohou být italské úřednické kabinety Carla A. Ciampiho a Lamberta Diniho, 

případně bulharská úřednická vláda Marina Rajkova. Z českého prostředí poslouží 

jako příklad úřednická vláda Jiří Rusnoka jmenovaná i přes nesouhlas parlamentních 

stran prezidentem Milošem Zemanem [Brunclík 2014a: 11-12]. Prezidentské 

kabinety jsou také typické pro Rusko a Ukrajinu, kde je prezidentovat pozice velmi 

silná a prezident tak má na formování vlády velký vliv [Brunclík 2014b: 62]. Mimo 

tyto dva ideální typy existují také případy, kdy úřednická vláda byla sestavena jako 

kompromis mezi prezidentem a parlamentními stranami. Příkladem může být 

úřednická vláda Andrise Škeleho jmenovaná v roce 1997 v Lotyšsku nebo také 

vláda Josefa Tošovského, který vznikla jako kompromis mezi parlamentními 

stranami a prezidentem Václavem Havlem po demisi v pořadí druhé vlády Václava 

Klause [Brunclík 2014a: 12]. 

Úřednické vlády můžeme rozlišovat také podle délky mandátu na vlády přechodné a 

na vlády, jejichž mandát omezený není. Jako rozlišení nám nejlépe poslouží délka 

mandátu. Přechodnou úřednickou vládou je taková vláda, která se ujímá funkce na 

období kratší, než je polovina funkčního období orgánu, jemuž je odpovědná. Jsou 

to tedy vlády, které jsou ve funkci pouze dočasně a velmi často mají za úkol pouze 

dovést zemi k předčasným volbám nebo vyřešit konkrétní problémy [Brunclík 

2014a: 5-6; Herman, Pope 1973: 205; Schleiter, Morgan-Jones 2009: 672].  Jako 

příklad můžeme jmenovat řecké úřednické vlády Joannise Grivase (12. 10. 1989 – 
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23. 11. 1989), Xenofona Zolotase (23. 11. 1989 – 11. 4. 1990), Panagoiotise 

Pikrammenose (16. 5. 2012 – 17. 6. 2012) a Vasiliki Thanuové (27. 8. 2015 – 21. 9. 

2015), které byly zformovány v důsledku povolebního patu nebo demise předchozí 

vlády, a které měly vést Řecko do doby, než bude po předčasných volbách 

zformována nová vláda [ČTK 2015, Brunclík 2014a: 21-22].  

Za přechodné ale zároveň nemůžeme považovat vlády, jejichž mandát byl sice brzy 

ukončen konáním předčasných voleb, ale původním záměrem bylo mnohem delší 

funkční období. Příkladem druhého typu – tedy vlády s úplným a neomezeným 

mandátem, tak může být i úřednická vláda Ljubena Berova, která byla jmenována 

v roce 1992 v Bulharsku, kdy se dvěma nejsilnějším politickým stranám nepodařilo 

sestavit vládu. To dokázala až třetí a poslední parlamentní strana, která navrhla 

právě nestraníka Berova. Předpokládalo se, že úřednická vláda bude vládnout až do 

řádných parlamentních voleb v roce 1995. Nakonec se ale kvůli zablokování 

parlamentu konaly předčasné volby již o rok dříve [Brunclík 2014a: 6]. Dalšími 

úřednickými vládami, které nebyly časově omezené, jsou například vláda Mirka 

Cvetkoviče, která trvala od 7. července 2008 do 27. července 2012 či ruské 

úřednické vlády premiérů Michaila Kasjanova (v úřadu od 7. května 2000 do 24. 

února 2004) a Michaila Fradkova (v úřadu od 5. března 2004 do 14. září 2007) 

[Brunclík 2014a: 21].  
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3. Albánie 

Společným jmenovatelem úřednických vlád v Albánii je ekonomická krize. Po pádu 

komunistického režimu se země jen těžce vyrovnávala s přechodem na tržní 

ekonomiku, což se projevilo zejména v poklesu životní úrovně obyvatel. Lidé 

podporovaní odborovými organizacemi na tuto situaci reagovali generální stávkou, 

která donutila vládu k rezignaci [Thompson 2015: 505]. V červnu 1991 byla proto 

jmenována úřednická vláda, v jejímž čele stál Ylli Bufi (v úřadu od 5. června 1991 

do 10. prosince 1991). Ač byl premiér původně členem komunistické strany, své 

stranické příslušnosti se stejně jako ostatní členové vlády před nástupem do funkce 

vzdal [Brunclík 2014a: 20–22].  

Ani úřednická vláda ale nebyla schopna hlubokou ekonomickou krizi vyřešit a 

obyvatelé země zůstávali zcela závislí na zahraniční humanitární pomoci. V prosinci 

1991 odvolala Demokratická strana nečekaně své ministry z Bufiho vlády. 

S blížícími se parlamentními volbami nechtěla být spojována s neúspěchy 

úřednického kabinetu. Rozpad vládní koalice znamenal jmenování dalšího úředníka 

do čela vlády. Stal se jím tehdejší ministr pro potraviny Vilson Ahmeti (v úřadu od 

10. prosince 1991 do 13. dubna 1992) [Brunclík 2014a: 20; Payerhin 2016: 529].  

 

3. 1. Ylli Bufi   

Vláda, v jejímž čele stál premiér Fatos Nano, rezignovala 4. června 1991 v důsledku 

generální stávky, která ochromila zemi. Stávku svolala Federace nezávislých odborů 

na 16. května 1991. Lidem vadilo, že strana, která nese název Strana práce, se o 

zájmy pracujících občanů nestará. Ekonomická situace v Albánii byla skutečně 

zoufalá, jen v minulém roce opustily zemi kvůli velmi špatným životním 

podmínkám tisíce lidí. Mezi hlavní požadavky proto patřilo zvýšení mezd o 

polovinu, zkrácení pracovního týdne ze 48 na 36 hodin týdně a zákaz noční práce 

pro ženy. Ve městech se do stávky zapojilo přes 50 % pracovníků, což vedlo 

k zastavení průmyslové produkce [Jeffries 2002: 412; Sudetic 1991; Thompson 

2015: 505].  
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Novým premiérem byl 5. června 1991 jmenován Ylli Bufi, vystudovaný chemický 

inženýr, který od roku 1990 několikrát působil jako ministr v oblasti potravinového 

průmyslu či výživy [Cook 2001: 161; Lentz 2014: 24]. Premiér Ylli Bufi zformoval 

koaliční úřednickou vládu někdy označovanou jako vládu národní stability či vládu 

národní spásy. Tato úřednická vláda patří mezi specifické případy úřednické vlády, 

neboť premiér Bufi byl původně členem komunistické strany. Na základě předchozí 

dohody politických stran se ale s nástupem do funkce celá vláda vzdala své stranické 

příslušnosti [Bideleux, Jeffries 2007: 41; Brunclík 2014a: 5; Cook 2001: 161; 

Sudetic 1991].  

Ministry do nové vlády nominovala jak komunistická strana, tak i několik 

nekomunistických politických stran. Hlavním důvodem účasti nekomunistických 

politických stran v nové vládě byla snaha zabránit, v kontextu předchozího vývoje, 

vzniku úplné anarchie v zemi. Panovaly také z obavy z možného vyhlášení 

mimořádného stavu či dokonce případného vojenského převratu, který by 

pravděpodobně znamenal konec demokratizace [Bideleux, Jeffries 2007: 41]. 

Polovinu vládních ministrů z celkových 24 navrhla bývalá Strana práce 

(komunistická strana), nově přejmenovaná na Socialistickou stranu Albánie. Pouze 4 

navržení ministři nebyli členy této strany. Komunisté obsadili klíčová ministerstva 

zahraničí a vnitra. Demokratická strana, která byla největším zastáncem zavádění 

tržní ekonomiky, získala 7 ministerských křesel včetně rezortu obrany, financí a 

hospodářství. Ministrem hospodářství a vicepremiérem se stal Gramoz Pashko, 

ekonom a univerzitní profesor. Novým ministrem financí byl pak jmenován Genc 

Ruli, ministrem obrany zase Perikli Teta, bývalý šéf policie v hlavním městě. Zbylé 

politické strany – Sociálně demokratická strana, Republikánská strana a 

Zemědělská strana si ve vládě rozdělily zbývajících 5 ministerských postů 

[Bideleux, Jeffries 2007: 41-42; Sudetic 1991; Vickers 2011: 227-228]. Jak již bylo 

řečeno, ač byli všichni ministři původně členy politických stran, před nástupem do 

funkcí se své stranické příslušnosti vzdali a během svého působení ve vládě jednali 

nezávisle na svých bývalých stranách. Tato úřednická vláda proto patří do kategorie 

úřednických kabinetů, v nichž sedí pouze úředníci, kteří byli alespoň z části 

nominování politickými stranami [Bideleux, Jeffries 2007: 41; Brunclík 2014a: 5].  
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Přesto, že se jednalo jen o vládu přechodnou, neboť předčasné volby byly předběžně 

plánované na přelom května a června příštího roku, čekaly ji nelehké úkoly. Jejím 

hlavním cílem bylo především uklidnit obyvatele, nastolit v zemi pořádek a zajistit 

stabilitu. Jen tak se mohla Albánie vyrovnat se 40 lety plánovaného hospodářství, 

mezinárodní izolace a represí a pokračovat v procesu demokratizace. Bylo ale jasné, 

že bude zapotřebí pomoc zvnějšku, a to zejména ta finanční [Cook 2001: 161; 

Sudetic 1991; Pano 1997: 314; Vickers, Pettifer 1997:67]. Zároveň uzavřela 

úřednická vláda dohodu s odborovými svazy, které přislíbily, že nebudou 

pokračovat ve stávkách. Aby vláda podpořila návrat lidí zpět do práce, zvýšila 

krátce po svém nástupu platy státních zaměstnanců až o 20 % [Bideleux, Jeffries 

2007: 41; Vickers, Pettifer 1997: 67].  

 

3. 2. Vilson Ahmeti   

Úřednická vláda premiéra Vilsona Ahmetiho je nástupkyní předcházející úřednické 

vlády Ylliho Bufiho. Ač se předpokládalo, že Bufiho vláda bude řídit zemi až do 

poloviny příštího roku, kdy se měly uskutečnit parlamentní volby, nečekané 

rozhodnutí předsedy Demokratické strany v prosinci 1991 vše změnilo. Sali Berisha 

4. prosince 1991 odvolal z vlády všech 7 ministrů nominovaných Demokratickou 

stranou. Důvodem byla nespokojenost s nedostatečným prosazováním politických a 

ekonomických reforem, která se negativně odrazila především na chudém 

venkově.  Vláda podle něj nese odpovědnost také za zvýšení kriminality a 

prohloubení uprchlické krize [Jeffries 2002: 413; Sudetic 1991; Vickers 2011: 230]. 

Odvolání ministrů však mělo ve skutečnosti ještě jiný mnohem pragmatičtější 

důvod. Pád vlády měl urychlit konání předčasných voleb a odchod ministrů byl 

jedinou možností, jak toho docílit [Payerhin 2016: 529].  

V této době navíc v Albánii opět probíhaly nepokoje a demonstrace. Většina 

obyvatel přežívala jen díky humanitární pomoci ze zahraničí, a i té začínal být 

nedostatek. Demokratická strana se proto chtěla od vládní koalice co nejvíce 

distancovat. Roznětkou nepokojů bylo Bufiho poněkud nešťastné prohlášení, že 

současné zásoby potravin vydrží sotva jeden týden. Ve městě Lac situace gradovala 

do té míry, že protestující dav prakticky vyraboval veškeré restaurace a obchody 
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s potravinami. Tato násilná akce si navíc vyžádala i několik obětí na životech [Cook 

2001: 161; Payerhin 2016: 529; Vickers 2011: 229-230]. O dva dny později premiér 

Ylli Bufi rezignoval [Banks, Muller 2016: 10].  

Vytvořením nové vlády byl prezidentem pověřen dosavadní ministr pro potraviny a 

nestraník Vilson Ahmeti. Následně také prezident Alia posunul termín 

parlamentních voleb na březen 1992. Hlavním úkolem nové vlády bylo vést zemi do 

doby, než budou uskutečněny předčasné volby [Jeffries 2002: 413; Kola 2003: 206; 

Vickers 2011: 230]. Stabilizovat zemi se ale úřednické vládě nepodařilo. Situace 

v Albánii zůstávala i nadále kritická. Zemi trápil nedostatek vody i výpadky 

elektřiny, které trvaly i několik dní. Od prosince do února nevycházely kvůli 

nedostatku papíru dokonce ani noviny [Vickers, Pettifer 1997: 75].  

Předčasné parlamentní volby se uskutečnily ve dnech 22. a 29. března. Jejich 

vítězem se stala Demokratická strana, která již v prvním kole získala 92 ze 140 

poslaneckých mandátů, v druhém pak toto číslo ještě zvýšila o 11. Pro Socialistickou 

stranu Albánie to znamenalo těžkou prohru. Prezident Ramiz Alia rezignoval 3. 

dubna. Podle očekávání byl novým prezidentem 9. dubna zvolen demokrat Sali 

Berisha. Nově zvolený prezident poté mohl jmenovat novou vládu. Úřednickou 

vládu Vilsona Ahmetiho tak 14. dubna nahradila koaliční vláda v jejímž čele stál 

Alexandr Meksi [Jeffries 2002: 413].  
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4. Bulharsko 

Bulharsko patří mezi státy, které mají s úřednickými vládami poměrně bohaté 

zkušenosti. Od roku 1992 do současnosti se zde vystřídalo celkem pět úřednických 

vlád [Brunclík 2014a: 20; Detrez 2014: 76]. Úřednické vlády v Bulharsku vznikaly 

ve dvou etapách, začátek první můžeme spojit s přechodem Bulharska k demokracii. 

Dekomunizace, privatizace, rostoucí kriminalita a s tím související vnitrostranické i 

koaliční spory, vedly k pádu první demokraticky zvolené vlády Filipa Dimitrova a 

nástupu úřednických vlád [Crampton 1997: 436].  

První úřednickou vládu jmenoval prezident Želju Želev 30. prosince 1992. V jejím 

čele stanul ekonom Ljuben Berov (v úřadu od 30. prosince 1992 do 17. října 1994). 

Po její demisi 17. října 1994 byla nahrazena další úřednickou vládou. Tentokrát ale 

pouze vládou přechodnou, která měla dovést Bulharsko k parlamentním volbám. 

Reneta Indžová (v úřadu od 17. října 1994 do 25. ledna 1995) byla, stejně jako 

Ljuben Berov, také významným odborníkem v oblasti ekonomie, nejčastěji je ale 

spojována především s privatizací probíhající v 90. letech. V obou jmenovaných 

úřednických vládách převažovali nestraníci nad členy politických stran [Detrez 

2014: 560-561]. 

Podruhé se úřednické vlády v Bulharsku objevují v roce 2013 ve spojitosti s demisí 

vlády Bojko Borisova a protesty občanů proti špatným životním podmínkám a 

rostoucím cenám energií i základních potravin. V této době byl jmenován 

prezidentem Rosenem Plevnelijevem do čela bulharské vlády další úředník. Stal se 

jím bývalý bulharský velvyslanec Marin Rajkov (v úřadu od 13. března 2013 do 29. 

května 2013). Nově nastupující přechodná vláda Marina Rajkova se měla pokusit 

obnovit důvěru občanů v bulharskou politiku a státní instituce. Předčasné volby v 

květnu 2013 ale situaci nevyřešily, spíše naopak, a proto další vláda byla rovněž 

úřednická. Novým premiérem se stal Plamen Orešarski (v úřadu od 29. května 2013 

do 6. srpna 2014). Po jeho rezignaci ho v úřadu vystřídal další nestraník – 

univerzitní profesor Georgi Bliznaški (v úřadu od 6. srpna 2014 do 7. listopadu 

2014). Ten byl zatím posledním úředníkem v čele bulharské vlády [ČTK 2014a; 

Euroscop 2013; Freedom House 2014: 165-166].   
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4. 1. Ljuben Berov   

Úřednická vláda Ljubena Berova byla jmenována 30. prosince 1992. Jejím úkolem 

bylo vyřešit problémy, které s sebou přinesl proces demokratizace a dekomunizace 

Bulharska po roce 1989. Profesor ekonomie a nestraník Ljuben Berov ve funkci 

nahradil bývalého premiéra Filipa Dimitrova, lídra Svazu demokratických sil. 

Dimitrova prodemokratická vláda byla zvolena v prvních svobodných 

demokratických volbách v říjnu 1991. Nově sestavená vláda byla vládou takzvaně 

jednobarevnou, ale zároveň také menšinovou, neboť získala pouze 110 mandátů 

z 240 možných mandátů. Vláda sice měla sjednanou parlamentní podporu Hnutí za 

práva a svobody, nejednalo se ale o koaličního partnera v pravém slova smyslu. 

Hnutí zastupovalo především zájmy turecké menšiny žijící v Bulharsku, zájmy této 

menšiny však byly často velmi odlišné od zájmů nacionalistů z Dimitrovy strany, 

proto vytvoření jednotné koalice nepřipadalo v úvahu.  O to těžší ale byla pozice 

Dimitrovy vlády. Snahy o dekomunizaci bulharské společnosti a ekonomické 

reformy nebyly vždy přijímány úplně pozitivně. K častým nedorozuměním 

docházelo i mezi členy Svazu demokratických sil, který se na podzim roku 1992 

rozdělil na dva tábory. Dlouhodobé vnitrostranické spory navíc způsobily ztrátu 

parlamentní podpory Hnutí za práva a svobody [Bideleux, Jeffries 2007: 100; Detrez 

2014: 156-157; Ganev 1997]. Turecká menšina kritizovala Dimitrovu vládu také za 

vysokou míru nezaměstnanosti ve své komunitě, kterou vláda, dle jejich názoru, 

nikterak neřešila. Ztráta většinové podpory měla jen jediné možné vyústění – 

rezignaci premiéra Filipa Dimitrova a jeho vlády [Crampton 1997: 436; Detrez 

2014: 160].  

Jeho nástupcem se stal nestraník Ljuben Berov. Za vznikem nové vlády tak stojí 

kombinace dvou příčin – je to především pád předchozí vládní koalice, ale svůj 

podíl má jistě i ekonomická krize. Nová vláda premiéra Berova byla jmenována 30. 

prosince 1992 [Brunclík 2014a: 20]. Předtím se o sestavení vlády nejprve pokusily 

největší politické strany. Opětovný pokus Svazu demokratických sil a zároveň 

nejsilnější parlamentní strany o novou vládu byl neúspěšný, stejně tak nevyšel ani 

pokus o sestavení vlády druhou nejsilnější stranou – bulharskými socialisty. Třetí 

pokus k sestavení vlády připadl Hnutí za práva a svobody, zástupci turecké menšiny 
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v bulharském parlamentu. Aby se předešlo opakování předchozích neúspěchů 

politických soupeřů, navrhli na post premiéra nestraníka a ekonoma Ljubena 

Berova. Nový premiér měl blízko i k prezidentovi Želevovi, neboť působil jako jeho 

poradce v ekonomických otázkách [The New York Times 1992; U.S. Department of 

State 1994]. 

Kromě již zmíněné podpory Hnutí za práva a svobody měla nová úřednická vláda i 

podporu socialistů. Původ této úřednické vlády je tak zcela nepochybně parlamentní. 

Mezi její nejdůležitější úkoly patřila rychlejší restrukturalizace ekonomiky a 

pokračování v již probíhající privatizaci. Bojovat musela i proti stále vzrůstající 

kriminalitě a dalším negativním jevům [Cook 2014: 167; Iankova 2002: 69].  

Přesto, že úřednická vláda vznikla za podpory strany hájící zájmy etnických Turků v 

Bulharsku, žádný etnický Turek v Berovově vládě ministerský post nezískal.  Na 

post vicepremiéra sice Ljuben Berov navrhl zástupce této strany Jevgenije 

Matincheva, ten ale byl původem Bulhar [The New York Times 1992]. V souvislosti 

s vládou Ljubena Berova se někdy hovoří o dvou úřednických vládách premiéra 

Berova, neboť 23. června 1993 došlo k radikální změně v personálním obsazení 

kabinetu. Přes většinovou podporu v Národním Shromáždění se úřednická vláda 

potýkala s obtížným prosazováním svého politického programu a opakovaným 

hlasováním o její nedůvěře. Kabinet byl kritizován také kvůli údajné 

„rekomunizaci“ a obsazování klíčových postů bývalými členy komunistické strany 

[Detrez 2014: 72; Perlez 1994].  

Hlavní změnou bylo rozdělení ministerstva pro kulturu, vzdělání a vědu na dvě 

samostatná ministerstva – ministerstvo kultury a ministerstvo pro vzdělání a vědu. 

Dřívější šéf resortu Marin Dimitrov již v nové vládě nefiguroval. Vyměněn byl 

například i ministr dopravy Neev, na jehož post byl nově jmenován nestraník 

Ermenkov. Sám premiér Berov do té doby zastával kromě premiérského křesla také 

post ministra zahraničí. Novým ministrem zahraničí se od 23. června 1993 stal 

nestraník Stanislav Daskalov. V každém případě ale v jeho vládě vždy převažovali 

nestraníci nad členy politických stran [Detrez 2014: 560-561]. Ačkoliv vznik 

úřednické vláda Ljubena Berova z počátku podpořili jak socialisté, tak i poslanci 

z Hnutí za práva a svobody, prosazování ekonomických reforem se ukázalo jako 
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příliš obtížný úkol [Cook 2014: 167]. Ljuben Berov se nemohl opřít o žádného 

koaličního partnera a jako nestraník, ani o vlastní stranu. Přesto Berovova vláda 

ustála šest pokusů o vyslovení nedůvěry, které vyvolal Svaz demokratických sil. 

Mimo to poznamenaly funkčnost vlády i premiérovy vážné zdravotní potíže. Dále to 

byla také ekonomická stagnace, rostoucí kriminalita, korupce a s tím související a 

stále hlasitější kritika vládní politiky, které nakonec vyústily v rezignaci vlády. Stalo 

se tak 2. září 1994. Odstupující premiér volal po předčasných volbách, neboť za 

současného stavu bylo velmi nepravděpodobné, že se některé politické straně podaří 

sestavit silnou většinovou vládu. Premiér Berov nakonec zůstal ve funkci až do 17. 

října 1994, kdy byla jmenována nová premiérka [Elster, Offe, Preuss 1998: 121; 

Crampton 2003: 148; Jeffries 2013: 391]. 

 

4. 2. Reneta Indžová  

Po demisi vlády premiéra Ljubena Berova byl prezidentem Želju Želevem 

sestavením nové vlády nejprve pověřen Dimitar Ludžev – bývalý ministr obrany 

v kabinetu Filipa Dimitrova [Detrez 2014: 501]. Novou vládu se ale Ludževovi 

sestavit nepodařilo. V nejednotném parlamentu bylo nemožné získat většinovou 

podporu pro novou vládu, proto prezident Želev sněmovnu rozpustil a na uvolněný 

premiérský post jmenoval uznávanou ekonomku Renetu Indžovou. Indžová se stala 

historicky první ženou, která stála v čele bulharské vlády. Podobně jako Ljuben 

Berov byla uznávaným odborníkem v oblasti ekonomie. Před svým jmenováním 

dříve působila jako ekonomický poradce ve Velkém národním shromáždění a také 

jako konzultant pro oblast ekonomického rozvoje a plánování. Od 1992 byla 

předsedkyní kontrolní rady pro privatizaci. Jinak ale žádné zkušenosti s politikou 

neměla a její vláda tak patří mezi vlády úřednické [Detrez 2014: 252; Jeffries 2013: 

391; Jensen 2008: 66]. 

 

Úřednická vláda Renety Indžové byla, na rozdíl od předchozí úřednické vlády 

Ljubena Berova, vládou přechodnou. Její mandát měl trvat jen několik měsíců a 

hlavním úkolem bylo dovést zemi k prosincovým parlamentním volbám [Cabada, 

Hloušek, Jurek 2014: 148]. V nové vládě seděli pouze nestraníci, kteří nebyli 
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nominováni politickými stranami [McDonnel, Valbruzzi 2014: 659]. Úřednická 

vláda premiérky Indžové si též dala za cíl bojovat proti vzrůstající chudobě a 

kriminalitě, čímž si získala popularitu u občanů. Přesto, že mandát nové vlády byl 

časově omezený, snažila se o zvýšení počtu nových pracovních míst, zvýšení 

produktivity země i mezd obyvatel. S ohledem na premiérčino dřívější působení, 

byla tématem nové vlády také probíhající privatizace, která se měla urychlit a 

zjednodušit. [Iankova 2002: 72-73; Perlez 1994]. 

 

4. 3. Marin Rajkov  

V pořadí již třetí bulharskou úřednickou vládu jmenoval prezident Rosen Plevnelijev 

13. března 2013. V jejím čele stanul diplomat Marin Rajkov. Rajkov dříve působil 

například jako velvyslanec Bulharska ve Francii, jako stálý zástupce Bulharska 

v UNESCO, svou zemi také zastupoval v Radě Evropy. Zároveň společně 

s premiérským postem zastával v nové vládě i funkci ministra zahraničí. Jmenovat 

přechodnou úřednickou vládu umožňoval prezidentovi 99. článek bulharské ústavy. 

Bulharsko se ocitlo v situaci, kdy žádná z parlamentních stran nebyla schopná, a 

v dané situaci spíše ani neměla zájem, sestavit vládu. Prezident Plevnelijev tak 

neměl jinou možnost, než rozpustit Lidové shromáždění a vypsat předčasné volby 

[Detrez 2014: 45; ČT 24: 2013a; ČT 24 2013b; Euroskop 2013].  

Důvodem nezájmu parlamentních stran o sestavení vlády byly stále probíhající 

masové protesty občanů, které v únoru donutily odstoupit vládu premiéra Bojko 

Borisova (Občané za evropský rozvoj Bulharska) [ČTK 2013c]. Prvotní roznětkou 

nepokojů bylo zvýšení cen energií, které jen prohloubilo již tak špatné životní 

podmínky Bulharů. Účty za elektřinu dosahovaly v některých případech až poloviny 

příjmů průměrné bulharské domácnosti. V sedmimilionové zemi, kde téměř jeden a 

půl milionu obyvatel žije pod hranicí chudoby, to byla takříkajíc poslední kapka. 

Dlouhodobá vysoká nezaměstnanost, nízké příjmy, zklamání z domácí politiky i z 

Evropské unie – to vše bylo důvodem, proč více než sto tisíc občanů vyšlo do ulic a 

žádalo demisi Borisovy vlády. Borisova vláda se nejprve pokusila uklidnit situaci 

částečným snížením cen energií a rezignací ministra financí Simeona Djankova. 

Lidé ale žádali více. Nezřídka proto musela během demonstrací zasahovat policie a 
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čtyři lidé se dokonce pokusili během demonstrací v ulicích upálit. Ekonomická krize 

a s tím spojený velký tlak na vládu nakonec vedly 20. února 2013 k její demisi 

[ČTK 2013b; Detrez 2014: 44; Idnes 2013]. 

Úřednická vláda premiéra Marina Rajkova byla od počátku vládou přechodnou, 

jejím hlavním úkolem byla především příprava předčasných voleb. Volby, které se 

měly uskutečnit 12. května, měly být demokratické a transparentní. Z tohoto důvodu 

byla založena také speciální rada složená ze zástupců politických stran i veřejnosti, 

která měla na jejich průběh dohlédnout. Premiér Rajkov jménem svého kabinetu 

slíbil, že během jejich vlády neproběhnou žádné ústavní změny ani změny volebního 

zákonodárství. Jejich cílem bude především uklidnění současné situace, překonání 

hospodářských obtíží a zajištění celkové stability země. Jen tak budou mít šanci 

znovu získat důvěru Bulharů v politiku [ČT 24 2013a; Týden.cz, ČTK 2013].  

Rajkova úřednická vláda byla složená pouze z úředníků, kteří nebyli navrženi 

politickými stranami. Důležité pozice v nové vládě obsadily například Kalin 

Christov jako ministr financí, resortu hospodářství a energetiky se ujal Asen Vasiler. 

Bulharsko získalo také historicky první ministryni vnitra, kterou se stala Peťa 

Parvanovová. Tato vláda zůstala ve funkci až do květnových předčasných voleb 

[Brunclík 2014a: 20; ČT 24: 2013a; McDonell, Valbruzzi 2014: 659]. 

 

4. 4. Plamen Orešarski  

S blížícími se předčasnými květnovými parlamentními volbami se v politických 

kruzích začínalo počítat s tím, že by se do úřadu mohla opět vrátit politická vláda. 

Ve volbách opět zvítězila s téměř 31 % a 97 poslaneckými mandáty středopravicová 

strana bývalého premiéra Bojko Borisova - Občané za evropský rozvoj Bulharska 

(GERB). Na druhém místě se umístila Koalice pro Bulharsko vedená Bulharskou 

socialistickou stranou (BSP) s 27 % a 84 poslaneckými křesly. Kromě zmíněných 

stran přeskočilo 4% hranici nutnou pro zisk poslaneckých mandátů také Hnutí za 

práva a svobody (DSP), které zastupuje tureckou menšinu, a nacionalistické hnutí 

Ataka [ČTK 2013a; Idnes 2013].  
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Předčasné volby, k jejichž přípravě se zavázala předchozí úřednická vláda Marina 

Rajkova, se bohužel neobešly bez volebních podvodů. Vyšetřovatelé zadrželi asi 

350 tisíc nezákonně vytištěných volebních lístků. Navíc tiskárna, ve které byly 

podezřelé volební lístky objeveny, patřila jednomu ze členů strany Občané za 

evropský rozvoj. V médiích se také objevovaly informace o údajném kupování 

voličských hlasů ve venkovských regionech. Aby byla situace ještě 

komplikovanější, sestavit akceschopnou vládní koalici, která by se dokázala 

vypořádat s přetrvávající ekonomickou krizí, se ukázalo jako nemožné. Předčasné 

volby skončily povolebním patem, neboť vítězná strana Občané za evropský rozvoj 

Bulharska získala pouze 97 z 240 poslaneckých mandátů. Koaličního partnera se jí 

ale najít nepodařilo, proto také její předseda Bojko Borisov sestavení vlády odmítl. 

Podobně skončila i snaha opoziční Koalice pro Bulharsko, které i přes podporu 

Hnutí za práva a svobody chyběl k sestavení většinové vlády jeden mandát. 

Rozhodla se proto pro podporu úřednického kabinetu v čele s 

nestraníkem Plamenem Orešarským [Freedom House 2014: 165; Idnes 2013; ČT 24 

2013c; ČT 24 2013d; ČTK 2013a]. 

Plamen Orešarski působil v letech 1997 až 2001 jako náměstek ministra financí ve 

vládě Ivana Kostova, v letech 2005 až 2009 byl ministrem financí v socialistické 

vládě Sergeje Staniševa. Jako jediný člen vlády byl ale nestraníkem. Pro podporu 

nové úřednické vlády hlasovalo 120 z 217 přítomných poslanců. Orešarski získal 

podporu socialistů a strany etnických Turků (Hnutí za práva a svobody) a 29. května 

2013 se tak stal novým bulharským premiérem [Brunwasser 2013; ČTK 2013a; 

Detrez 2014: 383; Novinite.com 2013].  

V nové vládě zasedli krom nestraníka Orešarského také další odborníci. Ti ale byli 

na rozdíl od premiéra převážně členy politických stran. V Orešarského vládě 

dominovali zejména zástupci socialistické strany. Vicepremiérkou a současně také 

ministryní spravedlnosti a vnitra se stala Zinaida Zlatanovová, bývalá zástupkyně 

Evropské komise v Bulharsku. Díky svým zkušenostem dohlížela také na 

rozdělování prostředků z evropských fondů. Ministrem zahraničí se stal poslanec 

Evropského parlamentu Kristian Vigenin. Řízení ministerstva financí se v nové 

vládě ujal makroekonom Petar Čobanov. Pro Bulharsku velmi klíčovou oblast 
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hospodářství a energetiky dostal na starost uznávaný ekonom Dragomir Stojnev. 

Hlavním úkolem nové vlády, jejíž mandát nebyl nijak časově omezený, bylo zlepšit 

celkovou situaci v Bulharsku, které již několik měsíců provázely občanské 

nepokoje. Zejména pak prostřednictvím sociálních opatření, snahou o oživení 

ekonomiky a větší kontrolou nad oblastí energetiky [Brunwasser 2013; ČT 24 

2013d; ČTK 2013a; Detrez 2014: 567]. Kritika občanů se snesla i na úřednickou 

vládu v souvislosti se jmenováním mediálního magnáta a člena Hnutí za práva a 

svobody Delyana Peevského šéfem státní agentury pro národní bezpečnost [Freedom 

House 2014: 166; Tsolova 2013].  

 

4. 5. Georgi Bliznaški  

Ani za vlády premiéra Plamena Orešarského se situace v Bulharsku příliš 

neuklidnila. Jak již uvedeno v předcházející části, jeho vládu od počátku provázely 

pokračující protesty ze strany občanů, kteří nesouhlasili zejména s rostoucím vlivem 

mocenských skupin a celkovou netransparentností politického rozhodování 

[Freedom House 2014: 166]. Největší problémy uvnitř vládní koalice ale začaly až 

po porážce socialistů ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2013. V reakci 

na ně opustilo vládní koalici liberální Hnutí za práva a svobody reprezentující 

tureckou menšinu. Velkým problémem, který otřásl Orešarkého vládou, byl i 

obrovský skandál na finančním trhu, kdy čtvrtá největší bulharská banka CorpBank 

nečekaně přišla o bankovní licenci. Banka, spravující účty mnoha státních firem, 

nedokázala doložit, kam zmizely téměř 2 miliardy eur. Její klienti navíc ztratili 

přístup k finančním prostředkům na svých účtech, neboť CorpBank zůstala od 

skandálu uzavřená a jejich účty byly zablokované [Ježek 2014a; Palaščáková 2014; 

Thrope 2013; Tsolova a Williams 2014].  

Jediným východiskem z politické krize, kterou způsobil rozpad vládní koalice a 

přetrvávající ekonomická krize, tak zůstávala demise vlády. Orešarski rezignoval 23. 

července 2014. Termín předčasných voleb byl stanoven na 5. října téhož roku a 

podle bulharské ústavy se do té doby měla ujmout řízení státu přechodná vláda. 

Jedním ze „žhavých“ kandidátů na premiérské křeslo byla bulharská eurokomisařka 

pro mezinárodní spolupráci a humanitární pomoc Kristalina Georgieová, která byla, 
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stejně jako prezident Plevnelijev, členem strany Občané za evropský rozvoj 

Bulharska (GERB). Nakonec byl ale novým premiérem jmenován profesor práv a 

nestraník Georgi Bliznaški [ČTK 2004b; Ježek 2014a]. 

Oblibu u veřejnosti si Bliznaški získal zejména díky svému kritickému postoji 

k vládní politice a k vedení socialistické strany, jejímž byl až do března 2014 

členem. Bliznaški také otevřeně podpořil protivládní protesty studentů sofijské 

univerzity.  Ze strany tak byl kvůli údajnému poškozování jejího dobrého jména 

vyloučen a v čele nové vlády stanul již jako nestraník. Právě proto může být jeho 

vláda také označena za úřednickou [The Associated Press 2014]. Hlavním cílem 

nové vlády bylo dovést zemi k předčasným volbám, které se měly konat 5. října 

2014. Mimo toho měla nová vláda i mnohem obtížnější úkoly. Snížit energetickou 

závislost Bulharska na ruském plynu, zahájit jednání s Bruselem o přistoupení země 

do bankovní unie, zřídit energetickou radu státu a pokusit se vyřešit stále hlubší 

finanční krizi. Současně se měla nová vláda, stejně jako předchozí úřednické vlády, 

vyřešit i přetrvávající krizi politickou a pokusit se obnovit důvěru lidí v politické 

instituce [Detrez 2014: 76; Ježek 2014b; The Associated Press 2014; Tsolova a 

Williams 2014].  

Tato úřednická vláda byla zcela nestranická. Funkci ministra financí zastával 

například Rumen Porožanov, bývalý vysoce postavený vládní činitel. Jistou výjimku 

tvořila pouze ministryně pro volby Krasimira Medarova, ta ale byla, právě kvůli 

svému údajnému napojení na stranu Bojko Borisova, po dvou dnech z funkce 

odvolána [ČTK 2014a; Detrez 2014: 76, 568]. 
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5. Česká Republika 

V naší zemi máme s úřednickými vládami poměrně bohaté zkušenosti. Historicky 

můžeme úřednické vlády datovat již do doby první a druhé Československé 

republiky [blíže Hloušek, Kopeček 2012: 35-43; Hloušek, Kopeček 2014: 1327-

1330]. Po vzniku samostatné České republiky byly jmenovány zatím tři úřednické 

vlády. Prvním úředníkem v čele vlády byl Josef Tošovský, bývalý guvernér České 

národní banky, který byl v úřadu od 2. ledna 1998 do 17. července 1998. Jeho vláda 

nahradila v úřadu vládu Václava Klause, která rezignovala v důsledku krize 

politické legitimity. Prezident Havel se, i přes nesouhlas některých parlamentních 

stran, rozhodl pro úřednickou vládu. Jednalo se o vládu přechodnou, ve které 

převažovali členové politických stran nad nestraníky [Bém 2013; Brunclík 2014a: 

20; Hloušek, Kopeček 2012: 63-64].  

Podruhé se úřednická vláda objevuje v souvislosti s vyslovením nedůvěry vládě 

Mirka Topolánka. Na pádu vládní koalice se podílela i část koaličních poslanců, 

která nesouhlasila s vládní politikou. Prezident Václav Klaus proto jmenoval 

úřednickou vládu Jana Fischera (v úřadu od 8. května 2009 do 13. července 2010), 

která měla dovést zemi k předčasným říjnovým volbám. Ve vládě zasedli jen 

nezávislí úředníci, kteří nebyli nominováni politickými stranami. Jejich funkční 

období se ale nakonec nečekaně prodloužilo o několik dalších měsíců [Brunclík 

2014a: 20; ĆT 24 2009; Nejezchlebová 2009].  

Další úřednická vláda byla jmenována 10. července 2013. Prezident Zeman 

jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka (v úřadu od 10. července 2013 do 29. ledna 

2014). Krize politické legitimity vlády Petra Nečase vyvrcholila zásahem Útvaru pro 

odhalování organizovaného zločinu na Úřadu vlády a následnou demisí premiéra. 

Tehdy prezident Zeman, i přes nesouhlas parlamentních stran, jmenoval úřednickou 

vládu. I když měla původně vládnout jen do předčasných říjnových voleb, kvůli 

průtahům prezidenta Zemana ohledně jmenování nového premiéra, vládla nakonec 

až do konce ledna následujícího roku [Aktuálně 2013; Aktuálně 2014; Brunclík 

2014a: 20].  
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5. 1. Josef Tošovský  

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 1996 zvítězila Občanská demokratická 

strana, těsně následovaná sociální demokracií. Vytvoření minimální vítězné koalice 

ODS s ČSSD ale nepřipadalo kvůli vzájemné antipatii v úvahu, proto ODS 

přistoupila na pokračování dřívější vládní koalice s KDU-ČSL a ODA. Takzvaná 

druhá vláda Václava Klause nakonec obsadila ve Sněmovně 99 mandátů a stala se 

tak prvním menšinovým kabinetem v historii České republiky. Brzy po volbách se 

ale objevily problémy v soudržnosti koalice, zejména pak v souvislosti s blížícími se 

volbami do Senátu České republiky. Snahy o vytvoření společné kandidátky vládní 

koalice ztroskotaly v okamžiku, kdy Václav Klaus navrhl sloučení ODA (a případně 

i KDU-ČSL) s ODS, což oba koaliční partneři z pochopitelných důvodů odmítli. 

Lidovcům byla koaličními partnery zase vyčítána náklonost k opoziční ČSSD 

[Hloušek a Kopeček 2012: 53-54; Kopeček 2010: 230-233; Balík a kol. 2006: 30 - 

31].  

Vrcholem vládní krize se stala až aféra týkající se odhalení pochybného financování 

Občanské demokratické strany. Ve výroční zprávě strany se objevila dvě jména, 

která okamžitě vyvolala spekulace – Radžív M. Sinha z ostrova Mauricius a Lájos 

Bács z Maďarska. Oba jmenovaní darovali straně shodně 3,75 milionu korun. Díky 

zájmu médií se nakonec ukázalo, že jména sice nejsou vymyšlená, ale tito muži 

rozhodně občanským demokratům žádné peníze nedarovali. Radžív M. Sinha, lékař 

z ostrova Mauricius, ve střední Evropě nikdy nebyl a od daru se distancoval [Sotona 

1998: 28-31]. A Lájos Bács byl ve skutečnosti vedlejší postavou ze známého 

bestselleru Vekslák [Sotona 1998: 50-51]. 

Mezi novináři se začalo proslýchat, že skutečným sponzorem byl bývalý tenista a 

podnikatel Milan Šrejber. Ještě než byla tato informace oficiálně potvrzena, 

rezignoval 23. října 1997 na všechny své funkce ministr zahraničí a místopředseda 

ODS Josef Zielenec. Svůj odchod odůvodnil tím, že již nemůže nést odpovědnost za 

stranu, neboť ztratil možnost ovlivňovat její chod. Stejně tak nesouhlasí ani s jejím 

hospodařením, o kterém bylo rozhodováno bez vědomí grémia strany. V listopadu 

1997 se díky rostoucímu zájmu médií o tuto aféru skutečně potvrdilo, že sponzorem, 

který peníze ODS daroval, byl Milan Šrejber. Podnikatel, který byl spojený 
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s privatizací Třineckých železáren [Kopeček 2010: 284-287; Sotona 1998: 20; 

Tabery 2008: 20-21].  

Později se v Mladé frontě Dnes objevila informace o tajném kontu ve Švýcarsku. 

Mělo na něm být uloženo asi 170 milionů korun, se kterými mohla Občanská 

demokratická strana disponovat. Z počátku se spekulovalo, že peníze na švýcarské 

konto uložil Viktor Kožený. Později se objevila i další jména, policejní vyšetřování 

ale nikoho konkrétního neodhalilo. Stejně tak nebyla prokázána ani samotná 

existence konta. Pro protiklausovské křídlo ve straně to byla ale ideální chvíle pro 

pokus o ovládnutí strany a odsunutí Klause z pozice předsedy [Kopeček 2010: 284-

285; Sotona 1998: 76-79]. Ještě tentýž den vystoupili místopředsedové vlády Jan 

Ruml a Ivan Pilip na mimořádné tiskové konferenci, kde vyzvali Václava Klause 

k okamžité rezignaci na funkci předsedy strany. Tato výzva začala být později 

označována jako tzv. Sarajevský atentát. Premiér Václav Klaus, bez ohledu na 

rostoucí napětí mezi vládními stranami, odletěl na zasedání Středoevropské 

iniciativy do Sarajeva. Ač chtěli Jan Ruml s Ivanem Pilipem dle svých slov 

především zabránit rozpadu vládní koalice, jejich výzva měla opačný efekt. V reakci 

na jejich výzvu podali demisi ministři ODA i KDU-ČSL. Ztráta koaličních partnerů 

donutila Václava Klause odstoupit z postu premiéra krátce po půlnoci následujícího 

dne [Hloušek, Kopeček 2012: 54; Kopeček 2010: 287-292; Tabery 2008: 21-22].  

Vláda Josefa Tošovského byla jmenována 2. ledna 1998 a stala se tak první 

úřednickou vládou v historii samostatné České republiky. Novým premiérem stal 

dřívější guvernér České národní banky Josef Tošovský, který byl řadu let terčem 

kritiky Václava Klause za svou údajně chybnou měnovou politiku [Hloušek, 

Kopeček 2012: 60; Tabery 2008: 79]. Vláda byla od počátku plánovaná jako 

přechodná, díky čemuž měl premiér také volnou ruku ve výběru ministrů. 

V úřednické vládě převažovali členové bývalé vládní koalice (10 členů) nad 

nestraníky (7 členů včetně premiéra). Složení vlády však prošlo od jejího jmenování 

řadou změn, již na začátku ledna byla založena Unie svobody, kam přešlo takzvané 
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antiklausovské křídlo z ODS v čele s Ivanem Pilipem a Janem Rumlem1 [Hloušek, 

Kopeček 2012: 59-61].  

Nejprve ale musela úřednická vláda získat důvěru v Poslanecké sněmovně. Otázka 

důvěry se ale ukázala jako problematická. S pomocí ODS se pochopitelně počítat 

nedalo, vláda tak potřebovala získat podporu alespoň sociálních demokratů. 

Největším přáním ČSSD byly předčasné volby – nejlépe již začátkem června 1998. 

Panovaly ale obavy, že pokud získá vláda důvěru, bude vládnout nakonec mnohem 

déle a žádné předčasné volby v červnu nebudou. ČSSD přesvědčil nakonec až 

prezident Václav Havel, který před hlasováním o důvěře veřejně podpořil jak novou 

vládu, tak i předčasné volby. Nová vláda tak nakonec získala více jak třípětinovou 

podporu poslanců. Úřednickou vládu Josefa Tošovského tedy nelze označit jako 

čistě prezidentský ani jako čistě parlamentní kabinet, ale spíše jako kompromis obou 

zmíněných [Brunclík 2014a: 20; Hloušek, Kopeček 2012: 63-64]. 

V únoru byl pak schválen ústavní zákon, který zkracoval volební období úřednické 

vlády a umožnil konání předčasných voleb v červnu 1998. Úřednickou vláda ale 

čekaly kromě předčasných voleb i další úkoly. Během jejího vládnutí zahájila Česká 

republika jednání o vstupu do Evropské unie a stala se členem Severoatlantické 

aliance. V sociální oblasti se nová vláda postarala o zvýšení důchodů i životního 

minima [Bém 2013; Hloušek, Kopeček 2012: 64-65].  

 

5. 2. Jan Fischer  

Příčinou, která vedla ke vzniku úřednické vládě Jana Fischera, bylo vyslovení 

nedůvěry předcházející vládě Mirka Topolánka. Většinová podpora Topolánkovy 

vlády byla velmi křehká již od počátku. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 

skončily patem. Občanští demokraté, zelení a lidovci získali dohromady jen 

polovinu mandátů. Premiér Topolánek se nejprve pokusil sestavit menšinovou vládu 

ODS. Té se ale nepodařilo získat důvěru v poslanecké sněmovně. Na druhý pokus 

                                                           
1 Tato změna nebyla jedinou, kterou úřednická vláda prošla. Kvůli finančním skandálům ODA rezignoval 

ministr životního prostředí Jiří Skalický, kterého na jeho pozici nahradil Martin Bursík (nestraník). ODA 

opustili také Vlasta Parkanová a Karel Kühnl, kteří poté zůstali nějakou dobu ve vládě jako nestraníci. 

Naopak ministr bez portfeje a mluvčí vlády Vladimír Mlynář vstoupil v březnu 1998 do Unie svobody.  
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sestavil koaliční vládu ODS, Strany zelených a lidovců. Důvěru nakonec vláda 

získala pouze díky neúčasti dvou opozičních politiků za ČSSD Miloše Melčáka a 

Michala Pohanky, kteří před hlasováním opustili sál a byli tak započítáni jako 

nepřítomní. Další poslanec za ČSSD Petr Wolf pronesl chybně hlasovací formuli a 

jeho hlas byl neplatný. [Hloušek, Kopeček 2012: 67-68; Idnes 2007].  

Také během svého působení se vláda Mirka Topolánka potýkala s řadou problémů. 

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek byl zbaven imunity a vydán k trestnímu stíhání 

v souvislosti s podezřením z přijetí půlmilionového úplatku. Ministryně kultury 

Helena Třeštíková zase po 15 dnech ze své funkce odstoupila. Důvodem byl 

politický nátlak, který na ni byl vyvíjen ohledně výběru náměstků. [Tolar, Eichler 

2007; Vališ 2007]. Kritika se snášela i na projekt americké protiraketové základny 

v Brdech či průběh ratifikace Lisabonské smlouvy. Vláda byla obviňována také z 

ovlivňování volby prezidenta, zpolitizování státního zastupitelství či za podivný 

nákup obrněných transportérů Pandur. Sporná byla také Julínkova reforma 

zdravotnictví, zejména pak zavedení poplatků u lékaře či příplatku za nadstandartní 

péči [Schejbal, Zlatohlávek, Sedmík 2009]. 

Opozice se vládu pokusila svrhnout celkem pětkrát, teprve pátý pokus byl úspěšný. 

Dne 24. března 2009 byla vyslovena vládě Mirka Topolánka nedůvěra. Opozice 

v čele s Jiřím Paroubkem poukazovala zejména na „mafiánské praktiky“ uvnitř 

ODS, kdy měl premiér Topolánek se svým poradcem Markem Dalíkem ovlivňovat 

ve svůj prospěch nejen média, ale i policejní vyšetřování. Pro nedůvěru hlasovalo 

101 poslanců, proti 96. Pád vlády podpořili také rebelující poslanci za ODS 

Vlastimil Tlustý a Jan Swippel a dvě bývalé poslankyně za Stranu zelených Olga 

Zubová a Věra Jakoubková, díky kterým získala opozice potřebnou nadpoloviční 

většinu. V reakci na hlasování byl Vlastimil Tlustý ještě téhož dne vyloučen 

z poslaneckého klubu ODS. Mirek Topolánek sice nejdříve doufal, že bude opět 

pověřen sestavením vlády, s ohledem na osobní animozitu, které panovala mezi ním 

a prezidentem Václavem Klausem, se tak nestalo [Hloušek, Kopeček 2012: 71-72; 

Malá, Kopp, Táborská 2009; Nejezchlebová 2009]. 

V čele druhé české úřednické vlády stanul předseda Českého statistického úřadu a 

ekonom Jan Fischer. Na rozdíl od předchozí úřednické vlády Josefa Tošovského se 
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jednalo o zcela nestranickou vládu odborníků. Na jejich výběru se však podíleli jak 

členové bývalé vládní koalice ODS a SZ, tak i opoziční sociální demokraté. 

Hlavním důvodem byla snaha zajistit úřednické vládě dostatečnou podpora při 

následném hlasování o důvěře. Hlavním cílem nové vlády bylo úspěšně dovést do 

konce české předsednictví Evropské unie a připravit státní rozpočet pro následující 

rok [Bém 2013; Hloušek, Kopeček 2012: 73-76; Richterová, Kopp 2009]. Během 

jejich vlády byl ale přijat například také tzv. Janotův balíček, který měl snížit deficit 

státního rozpočtu. Štefan Füle byl jmenován novým eurokomisařem a byla odvolána 

stavba radaru v Brdech. Později byla vláda kritizována za přijetí nevýhodné smlouvy 

na rozšíření Ústřední vojenské nemocnice či za neschopnost zastavit boom solárních 

elektráren, které v konečném důsledku stály daňové poplatníky miliardy korun [Bém 

2013].  

Původní myšlenkou bylo, že úřednická vláda povede zemi až do předčasných voleb, 

které byly vyhlášeny na říjen 2009. V této souvislosti byl také přijat ústavní zákon o 

zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. 

Proti tomuto zákonu se ale ohradil v té době již nezařazený poslanec Miloš Melčák, 

který podal stížnost na ústavní soud. Domníval se, že je tímto zákonem porušováno 

jeho právo na nerušený výkon veřejné funkce plynoucí z Listiny základních práv. 

Ústavní soud nakonec tento ústavní zákon zrušil, neboť podle jeho vyjádření ústavní 

zákon nesplňoval zásadu obecnosti a přesto, že se označoval jako ústavní, tak 

ústavním zákonem vůbec nebyl. Díky tomuto judikátu nakonec vládla úřednická 

vláda Jana Fischera až do řádných voleb, které se konaly v květnu 2010 [Bém 2013; 

ČT 24 2009b; Langášek 2009].  

 

5. 3. Jiří Rusnok  

Zatím poslední úřednickou vládou v České republice byla vláda Jiřího Rusnoka, 

která byla jmenována 10. června 2013 prezidentem Milošem Zemanem.  Jmenování 

vlády předcházela vládní krize, která byla vyvolána tzv. kauzou Nagyová, která 

v červnu 2013 vyvrcholila zásahem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu 

na Úřadu vlády. Tato politická aféra je pojmenována podle její hlavní aktérky – Jany 

Nagyové (dnes již Nečasové), šéfky kabinetu Petra Nečase. Důvodem zásahu bylo 
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podezření z rozsáhlé korupce, zneužití pravomoci veřejného činitele a napojení na 

kmotry. Spolu s ní bylo zatčeno dalších 7 osob včetně bývalých poslanců ODS Ivana 

Fuksy a Petra Tluchoře. Vzniklá vládní krize vyústila 17. června 2013 v rezignaci 

premiéra Nečase a pád vlády. Současně s funkcí premiéra opustil Petr Nečas také 

vedení Občanské demokratické strany [Aktuálně 2013; Kopecký 2013a; Válková, 

Jiřička 2013].  

Názory na podobu nové vlády se lišily napříč politickým spektrem. Bývalá vládní 

koalice chtěla sestavit novou vládu v čele s Miroslavou Němcovou. Opozice naopak 

žádala předčasné volby [Jiřička 2013; Kopecký 2013]. Miloš Zeman se ale nakonec 

rozhodl pro úřednickou vládu. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že si podle jeho názoru 

občané pokračování dosavadní vládní koalice nepřejí.  Sestavením nové vlády proto 

pověřil ekonoma a svého bývalého ministra financí Jiřího Rusnoka. Jednalo se tedy 

o čistě prezidentský kabinet, který byl vytvořen z přání prezidenta. Kabinet, který 

vznikl proti všem zvyklostem a pravidlům a bez podpory parlamentních stran 

[Aktuálně.cz 2013; Aktuálně.cz 2014; Brunclík 2014a: 20; ČTK 2013d]. V médiích 

byla tato úřednická vláda často označována jako „vláda odborníků“, neboť ji tak 

několikrát označil i sám prezident  [ČTK 2013d; Skalický 2013].  

Ve výběru členů vlády nechal prezident Zeman novému premiérovi volnou ruku, 

neboť mu zcela důvěřoval. Ve vládě tak zasedli nestraníci, kteří nebyli navrženi 

politickými stranami. Ve skutečnosti ale byla mezi ministry řada bývalých členů 

politických stran, kteří si jen pozastavili své členství [Brunclík 2014a: 20; Kopecký, 

Venturová 2013].  Jak již bylo řečeno, nová vláda neměla zajištěnou většinovou 

podporu stran zastoupených v parlamentu. A proto také při hlasování o důvěře 7. 

srpna 2013 hlasovalo pro vládu pouze 93 poslanců ze 193 přítomných.  Nová vláda 

proto důvěru nezískala a následně 13. srpna podala demisi [Aktuálně.cz 2014; 

Kopecký 2013b; Skalický 2013].  

Tato úřednická vláda byla vládou přechodnou. I přes nedůvěru měli úředníci 

vládnout v demisi až do předčasných voleb v říjnu 2013, respektive do jmenování 

nové vlády. Nakonec ale kvůli průtahům ze strany prezidenta Zemana, ohledně 

jmenování nového premiéra Bohuslava Sobotky, vládla úřednická vláda Jiřího 

Rusnoka o několik měsíců déle – až do ledna 2014. Zeman jmenoval Sobotku 



41 
 

předsedou vlády teprve 17. ledna 2014, o několik dní později 29. ledna jmenoval i 

ostatní členy vlády [Aktuálně.cz 2014; Brunclík 2014a: 20].  
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6. Estonsko – Tiit Vähi  

Po rezignaci premiéra Edgara Savisaara byl 30. ledna 1992 jmenován do čela 

estonské vlády nestraník Tiit Vähi. Úřednická vláda byla vládou přechodnou, neboť 

měla vést zemi pouze do doby, než bude přijata nová ústava a uspořádány první 

svobodné parlamentní volby [Gill 2003: 42; Leonard 2005: 1651]. Vähiho 

předchůdce Edgar Savisaar byl jedním za zakladatelů Estonské lidové fronty, která 

hrála klíčovou roli při obnovení estonské nezávislosti. Savisaar se následně stal 

první estonským premiérem. Estonská ekonomika byla ale stále ještě silně 

poznamenána sovětským centrálně řízeným hospodářstvím a následným kolapsem 

sovětské ekonomiky [Cook 2001: 1112; Miljan 2015: 116]. Země trpěla 

nedostatkem jídla a chyběly jí i zásoby energie. Savisaarova vláda se pokusila 

vyhlásit v zemi výjimečný stav, který měl, dle jejího názoru, pomoci překonat tyto 

hospodářské potíže. Vláda ale nezískala potřebnou podporu a nemaje jiné řešení 

ekonomických problémů, rezignovala [Banks, Muller 2016: 299; Smith 2001: 116].  

Nový premiér a nestraník Tiit Vähi, dříve působil jako jeden z lídrů reformního 

hnutí Estonské lidové fronty, později byl jmenován ministrem dopravy a 

komunikací. Jeho cílem byla orientace Estonska na Západ a zakotvení tržní 

ekonomiky [Leonard 2005: 1651]. Jako důkaz své nezávislosti pozastavili vládní 

ministři své členství v politických stranách [Galbreath 2005: 120].  

Mezi úspěchy nové úřednické vlády patřilo především přijetí ústavy. Nová ústava 

byla přijata 30. června 1992 poté, co ji v referendu přes 91 % občanů vyjádřilo 

podporu. Byl zde zakotven parlamentní systém, kde se orgánem moci zákonodárné 

stal jednokomorový parlament zvaný Riigikogu. Poslanci byli voleni na čtyři roky. 

Parlament měl mimo jiné pravomoc schvalovat kandidáta na premiéra a volit 

prezidenta republiky, jehož pravomoci ústava omezovala. Výjimkou však byly první 

prezidentské volby v roce 1992, kdy byl v prvním kole prezident volen přímo. 

Musel ale získat nadpoloviční většinu hlasů. Pokud se tak nestalo, v druhém kole 

volil prezidenta (ze 2 nejúspěšnějších kandidátů prvního kola) parlament.  [Baltic 

Voices 2011; Gill 2003: 42]. Dalším úspěchem úřednické vlády bylo přijetí nové 

měny. V červnu 1992 nahradila Estonská koruna dosud užívaný Sovětský rubl, který 

byl jedním z důvodů přetrvávajících ekonomických problémů. Kurz nové měny byl 
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pevně fixován na Německou marku. Ta byla nyní směnitelná za 8 Estonských korun 

[Bell 2003: 245; Council of Europe 1997: 37; Leonard 2005: 1651]. V září se pak 

uskutečnily první svobodné parlamentní volby do nově ustaveného parlamentu, ve 

kterých se rozdělovalo 101 poslaneckých mandátů [Bell 2003: 245].  

Volbám dominovala nacionalisticky laděná témata a ekonomické otázky. Premiér 

Vähi se voleb neúčastnil. Vítězem voleb se s náskokem stala Unie pro Vlast (tzv. 

Isamaa), která získala 29 mandátů. Ta utvořila koaliční vládu s dalšími dvěma 

nejsilnějšími politickými stranami. Ve vládě spolu s ní zasedli zástupci takzvané 

strany Umírněných a Estonské nezávislé národní strany [Galbreath 2005: 120-121; 

Hloušek 2000; Leonard 2005: 1651]. V prezidentských volbách žádný z kandidátů 

nezískal většinu. Ve druhém kole proto o prezidentovi rozhodoval parlament. Ač 

v prvním kole získal Arnold Rüütel skoro 42 % hlasů, vítězem a novým prezidentem 

se nakonec 5. října stal Lennart Meri. Všechny úkoly úřednické vlády byly úspěšně 

provedeny a nově zvolený prezident proto mohl, na základě výsledků parlamentních 

voleb, jmenovat novou koaliční vládu, v jejímž čele stanul premiér Lart Maar. [Bell 

2003: 245; Miljan 2015: 405].  
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7. Itálie 

Od roku 1993 do současnosti se v Itálii vystřídaly již tři úřednické vlády. Byly jimi 

kabinet Carla A. Ciampiho (v úřadu od 29. dubna 1993 do 10. května 1994), 

Lamberta Diniho (v úřadu od 17. ledna 1995 do 17. května 1996) a Maria Montiho 

(v úřadu od 16. listopadu 2011 do 27. dubna 2013). Všechny měly časově omezený 

mandát [Brunclík 2014a: 20-22]. Úřednické kabinety Lamberta Diniho a Maria 

Montiho nesou společného jmenovatele – Silvia Berlusconiho, respektive pád jeho 

vlády. Lamberto Dini nastoupil do funkce v době, kdy Silvio Berlusconi ztratil 

parlamentní většinu v důsledku sporů s Ligou Severu. Montiho úřednický kabinet 

vznikl jako důsledek ekonomické krize, kdy Silvio Berlusconi odstoupil z funkce po 

přijetí úsporných opatření [Europeum 2002; Lunardi a Vydrová 2011]. Dalším 

společným znakem technokratických vlád Maria Montiho a Lamberta Diniho je 

skutečnost, že se skládaly pouze z úředníků, jejichž výběr nebyl ovlivněn 

politickými stranami [Amabile 2011; Brunclík 2014a: 20-22]. 

Příčinou vzniku úřednické vlády Carla A. Ciampiho je naopak ztráta politické 

legitimity vlády jeho předchůdce Guiliana Amata. Ten odstoupil po referendu, 

z jehož výsledku vyšlo najevo, že občané mají odlišný názor na vývoj v zemi, než 

jaký má vláda. Složení jeho kabinetu bylo také odlišné od dvou předcházejících. 

V této vládě, byť premiér byl nestraník, převažovali členové politických stran 

[Amabile 2011; Brunclík 2014a: 20-22]. 

 

7. 1. Carlo Azeglio Ciampi 

Úřednická vláda Carla A. Ciampiho byla historicky první italskou vládou, v jejímž 

čele stál nestraník. Prezident Oscar Luigi Scalfaro jmenoval novým premiérem 

bývalého guvernéra italské centrální banky. Ciampi vystřídal 29. dubna 1993 ve 

funkci rezignujícího ministerského předsedu Giuliana Amata [Gilbert, Nilsson 2010 

:99]. 

Giuliano Amato se stal premiérem pár měsíců poté, co v Itálii vypukla takzvaná 

Akce čisté ruce. Protikorupční akce, která byla někdy také nazývaná Revolucí 

soudců. V čele této akce stál italský soudce Antonio Di Petro. Dalo by se říci, že 



45 
 

italská první republika byla korupcí přímo prorostlá. Umožňoval to i čistě poměrný 

volební systém, který vedl k přílišné fragmentaci. Do parlamentu se opakovaně 

dostávalo 8 až 9 silných etablovaných stran. Systém polarizovaného multipartismu 

stěžoval jakoukoli alternaci, proto také ve všech vládách byli křesťanští demokraté. 

Krajní póly stranického spektra zůstávaly trvale mimo koalici [Koubová 2001; 

Marešová 2008]. Vyšetřování korupce probíhalo napříč politickými stranami a 

zatýkání postihlo jak Křesťansko-demokratickou stranu, tak i socialisty a komunisty. 

Odhaduje se, že podniky zaplatily politikům za přístup ke státním zakázkám až 2 

miliardy korun [Koubová 2001].  

Během jeho vlády prošla země řadou rozpočtových škrtů, zvýšením daní, 

důchodovou reformou a dalšími nutnými změnami pro snížení stále rostoucího 

deficitu veřejných financí. Lira, která byla vyřazena z evropského peněžního 

systému, byla dokonce dvakrát devalvovaná. Nevoli obyvatel vyvolal i nárůst 

organizovaného zločinu [Meitnerová 2012:30-31]. Definitivní tečkou za Amatovou 

vládou bylo referendum týkající se otázky změny volebního systémů a státního 

financování politických stran. Dne 18. dubna 1993 se 83 % obyvatel vyslovilo pro 

reformu volebního systému – z poměrného na smíšený, který zabrání přílišné 

fragmentaci [Marešová 2008]. Ve druhé otázce se proti státním příspěvkům 

politickým stranám postavilo 90 % dotázaných. Po zveřejnění výsledků referenda 

odstoupil 28. dubna 1993 Giuliano Amato z funkce předsedy vlády. [Montalbano 

1993].  

Prezident Scalfaro se rozhodl jmenovat novým premiérem nestraníka Ciampiho. 

Důvodem vzniku úřednické vlády byla krize politické legitimity, z části způsobená 

také ekonomickou krizí. Nová vláda byla vládou přechodnou, měla ale provést 

zásadní změny. Jednou z nich byla například změna volebního systému ze 

stávajícího poměrného na smíšený volební systém, která měl snížit fragmentaci. A 

také měla přijmout reformy potřebné ke snížení stále rostoucího státního dluhu. Ač 

sám nový premiér Ciampi nebyl napojen na žádnou politickou stranu, v jeho vládě 

převažovali členové politických stran. Premiér Campi rezignoval již 13. ledna 1994, 

zemi ale vedl až do parlamentních voleb v květnu 1994 [Encyklopædia Britanica 

2015a; Koff a Koff 2013:65-66].   
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7. 2. Lamberto Dini 

Lamberto Dini, ekonom a bývalý šéf italské banky, stál v čele v pořadí druhé 

úřednické vlády v Itálii. Do funkce ho jmenoval prezident Oscar Luigi Scalfaro 

v lednu 1995 poté, co odmítl vypsat předčasné volby. Jednalo se o zcela 

technokratický kabinet, na výběr jeho členů neměly vliv politické strany. Premiér 

Dini ve funkci vystřídal Silvia Berlusconiho [Brunclík 2014a: 20; Encyklopædia 

Britanica 2015a]. 

Silvio Berlusconi, známý mediální magnát, se poprvé stal italským premiérem 

v roce 1994. Svou stranu Forza Italia založil krátce před parlamentními volbami 

v lednu 1994. Nová strana se mohla distancovat od korupčních skandálů, které 

zdiskreditovaly řadu italských politiků. Strana se vymezovala proti levicovým 

stranám, zejména pak proti komunistům, kterým chtěla zabránit ve vítězství [Klíč 

2006]. V dubnových parlamentních volbách díky obrovské mediální kampani 

získala 21 % hlasů a těsně porazila Demokratickou stranu levice. Na jednobarevnou 

vládu tento výsledek bohužel nestačil, a proto sestavila koalici nazývanou Polo delle 

Liberta (Pól svobody). Jejím členem byla Národní Aliance, která se zformovala 

z dřívějšího neofašistického Italského sociálního hnutí, Křesťansko-demokratického 

centra a Ligy Severu [Klíč 2006; Europeum 2002; Raniolo 2006].  

Toto spojení bylo již od počátku velmi problematické. Liga Severu měla zcela 

odlišné postoje (například ohledně penzijní reformy) než zbytek koalice a blokovala 

tak řadu vládních návrhů. Navíc krátce po volbách začali i Berlusconiho společnost 

Finiinvest vyšetřovat kvůli podezření z uplácení. Mimo to zde byla také velmi silná 

osobní antipatie mezi lídrem Ligy Severu Umbertem Bossim a Silviem Berlusconim. 

Poslední kapkou byl neúspěch ve volbách do místních zastupitelstev, který si Liga 

Severu vyhodnotila jako důsledek její spolupráce s Berlusconim, proto také tuto 

vládu záhy opustila. S rozpadem vládní koalice, ztratil Silvio Berlusconi vládní 

většinu. Následné vyslovení nedůvěry jeho vládě nebylo nikterak překvapující a 

Berlusconiho vláda podala 22. prosince 1994, po sedmi měsících vládnutí, demisi 

[Europeum 2002; Encyklopædia Britanica 2015b]. V odstupující Berlusconiho vládě 

zastával Lamberto Dini pozici ministra národního pokladu. V této funkci zůstal i po 

svém jmenování premiérem. V letech 1995–1996 zastával současně s premiérským 
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postem ještě také funkci ministra spravedlnosti [The Ministry of Foreign Affairs and 

International Cooperation nedatováno].  

Ač měl úřednický kabinet jen časově omezený mandát, musel se potýkat s vysokým 

státním dluhem a nezaměstnaností. Současně se vláda snažila plnit přísné podmínky 

pro přijetí společné evropské měny. Hlavním úkolem Diniho úřednické vlády bylo 

ale především přijmout návrh státního rozpočtu pro rok 1996. V případě úspěšného 

prosazení úřednická vláda slíbila, že podá demisi. Situace byla ale nakonec mnohem 

komplikovanější. Od 1. ledna 1996 měla Itálie převzít předsednictví Evropské Unie 

od Španělska, což by bez premiéra a vlády asi nedělalo na ostatní státy dobrý dojem. 

Diniho kabinet proto rezignoval až 11. ledna 1996, kdy jeho vláda ztratila většinu 

v parlamentu. V demisi pak Diniho kabinet vládl ještě několik měsíců až do 

předčasných voleb v dubnu 1996 [Meitnerová 2012:32-34; Pokorný 2009]. 

 

7. 3. Mario Monti 

Když 12. listopadu 2011 rezignoval na post premiéra Silvio Berlusconi, skončila 

jedna etapa italské politiky. Tento nejdéle působící italský premiér v novodobé 

italské historii odstoupil z funkce poté, co dolní komora Parlamentu schválila 

úsporná opatření, která měla vyvést italskou ekonomiku z hluboké krize [ČTK, 

Idnes 2011]. Požadavek na provedení patřičných reforem přicházel především 

z Evropské Unie, která se snažila zmírnit důsledky ekonomické krize v eurozóně a 

obnovit důvěru investorů a věřitelů. Itálie měla po Řecku druhý největší dluh, ale 

její záchrana v případě případné platební neschopnosti by byla pro Evropskou unii 

finančně mnohem náročnější. Itálie současně souhlasila s pravidelným dohledem 

Mezinárodního měnového fondu na průběh reforem [Berková a Kašpar 2011].  

Reformy měly Itálii ušetřit téměř 60 miliard eur ročně, odstranit státní dluh a do 

roku 2014 docílit vyrovnaného rozpočtu. Pro občany znamenaly tyto reformy 

zvýšení daní, zmrazení platů ve státní sféře do roku 2014, zvýšení doby věku 

odchodu do důchodu na 67 let. Plánovala se také privatizace některých státních 

podniků, důslednější měl být boj proti krácení daní, snížit se měla nezaměstnanost 

mladých absolventů a opětovně měla být zavedena daně z nemovitostí [Novák a 
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Houska 2011; Webnoviny.sk 2011b]. Na realizaci konkrétních reforem se ale vládní 

koalice v čele se Silviem Berlusconim nebyla schopna shodnout. Například proti 

návrhu vyššího zdanění pro bohaté se postavil sám Silvio Berlusconi, jehož se tento 

návrh přímo dotýkal. V dříve velmi silné vládní koalici tak došlo k rozkolu a 

Berlusconi postupně ztrácel potřebnou většinu. Rozpad vládní koalice byl přímým 

důsledkem ekonomické krize, se kterou se Berlusconiho vláda jednoduše nedokázala 

vypořádat. Přesto, že Berlusconi sám sebe dodnes označuje jako nejlepšího premiéra 

novodobé Itálie, jeho vládnutí provázela řada afér, skandálů a trestních stíhání. Řada 

„obyčejných lidí“ tak odchod tohoto tiskového magnáta a podnikatele slavila a vítala 

příchod úřednické vlády [Berková a Kašpar 2011; Lunardi a Vydrová 2011].  

Prezident Giorgio Napolitano jmenoval novým premiérem Maria Montiho. Tento 

bývalý eurokomisař a doživotní senátor měl vyvést zemi z ekonomické krize a 

obnovit důvěru v italské trhy. Mario Monti, novináři někdy nazývaný „Super Mario 

Monti“ měl vyřešit finanční problémy Itálie. Druhou možností bylo vyhlášení 

předčasných voleb, které podporovala zejména Liga Severu. Prezident Napolitano se 

ale nakonec rozhodl pro „osvědčenou“ přechodnou vládu úředníků [Calabresi 2011; 

Webnoviny.sk 2011a]. Tu tvořili nejen odborníci z oblasti ekonomie a bankovnictví, 

ale také lidé z prostředí Boloňské univerzity.  Mezi šestnácti členy nové vlády nebyl 

žádný politik a ani žádný z členů vlády nebyl politickými stranami navržený, proto 

měl také nový italský premiér Mario Monti rekordní podporu občanů [Houska a 

Hromádka 2011; Lunardi a Kopp 2011]. 
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8. Litva 

První úřednická vláda byla v Litvě ustavena necelý rok po deklaraci nezávislosti, 

tedy ještě předtím, než se konaly první svobodné volby. V čele úřednické vlády 

stanul ekonom Gediminas Vagnorius (v úřadu od 13. ledna 1991 do 21. července 

1992), jeho jmenování předcházelo zmizení stávajícího předsedy vlády po obsazení 

hlavního města sovětskou armádou. Úřednická vláda nebyla časově omezená, 

nespokojenost s vládní politikou ale nakonec vedla k rezignaci jejího předsedy 

[Brunclík 2014a: 20; ČT 24: 2011; Suziedelis 2011: 313]. Jeho nástupcem a dalším 

úředníkem se stal Aleksandras Abišala (v úřadu od 21. července 1992 do 2. prosince 

1992). Tato vláda již byla vládou přechodnou, neboť na říjen již byly naplánovány 

první svobodné volby [Brunclík 2014a: 20; East, Pontin 2016: 318].   

 

8. 1. Gediminas Vagnorius 

Vagnoriusův předchůdce, premiér Albertas Šiménas vládl velmi krátce. Jeho vláda 

trvala pouhé 3 dny. Během vpádu sovětských vojsk do Vilniusu byl 13. ledna 1991 

zatčen a spolu s celou svou rodinou odvezen na neznámé místo. Stalo se tak v reakci 

na litevské vyhlášení nezávislosti v březnu 1990. Litva byla nejprve Moskvou 

vyzvána, aby svou nezávislost ještě zvážila. Pro vynucení poslušnosti následně 

Sovětský svaz neúspěšně použil i ekonomickou blokádu. Situace nakonec 

vyvrcholila v noci ze 12. na 13. ledna 1991. Část vojenských jednotek se v zemi 

objevila již 8. ledna pod záminkou dohledu nad litevskými branci, kteří měli 

nastoupit do sovětské armády. O několik dní později již sovětská armáda obsadila 

řadu vládních i nevládních budov. Střety se neobešly bez mrtvých a zraněných. 

V zemi byl vyhlášen výjimečný stav a premiér Šiménas zmizel neznámo kam. Jeho 

post proto v nastalém zmatku převzal ekonom a nestraník Gediminas Vagnorius. 

Premiér Šiménas se sice po několika dnech opět znovu objevil, premiérské křeslo již 

ale přenechal Vagnoriusovi [ČT 24 2011; Suziedelis 2011: 313].  

Tato úřednická vláda nebyla časově omezená a jejími členy byly pouze nestraníci 

[Berglund, Ekhem a kol. 2014: 159; Brunclík 2014a: 20]. Činnost úřednické vlády 

asi nejlépe vystihují dva pojmy – „desovětizace“ a privatizace. Vlády měla tedy 
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jednak dohlédnout na odstranění pozůstatků sovětského vlivu, jednak pak 

nastartovat přechod země k tržní ekonomice. Snahou vlády, stejně jako v okolních 

zemích, bylo také nahradit stávající užívaný Sovětský rubl novou měnou. Právě 

snaha o rychlé prosazení ekonomických reforem vyústila v nárůst sociálního 

napětí zemi, za které se Vagnoriusova úřednická vláda stala terčem kritiky [Frucht 

2005: 179; Suziedelis 2011: 313].  

 

8. 2. Aleksandras Abišala  

Premiér Vagnorius nebyl kvůli své reformní politice příliš populární. Kritizován byl 

jak ze strany opozice, která se ho několikrát pokusila odstranit, tak i ze strany svého 

vlastního kabinetu. Pod tlakem hlavy státu nakonec premiér Vagnorius v červnu 

1992 rezignoval. Na jeho post byl se souhlasem parlamentu 21. července jmenován 

další nestraník – Aleksandras Abišala [Brunclík 2014a: 20-22; International 

Business Publications 2015: 37, 73; Suziedelis 2011: 313].    

Úřednická vláda premiéra Abišaly byla vládou přechodnou. Měla vládnout do doby, 

než budou v říjnu uskutečněny první svobodné volby a než bude přijata nová ústava. 

Ve dvacetičlenném vládním kabinetu převažovali úředníci nad členy politických 

stran [Berglund, Ekham a kol. 2013: 160; Brunclík 2014a: 20; East, Pontin 2016: 

318]. Stejně jako její předchůdkyně, pokračovala i tato vláda v ekonomických 

reformách a privatizaci. Ani ona ale nedokázala zastavit klesající průmyslovou 

produkci a životní úroveň [Suziedelis 2011: 32]. V září 1992 bylo konečně 

vyslyšeno přání obyvatel, neboť Sovětský svaz souhlasil se stažením svých vojáků z 

Litvy. Mělo se tak stát nejpozději do konce srpna následujícího roku [East, Pontin 

2016: 318]. V říjnu pak byl Sovětský rubl definitivně nahrazen novou měnou. 

Novým platidlem se dočasně stal Litevský talonas [Desai 1997: 250]. 
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9. Lotyšsko – Andris Škele I a II    

Andris Škele stál v čele úřednické vlády hned dvakrát. Poprvé byl předsedou 

lotyšské vlády jmenován 21. prosince 1995, podruhé 13. února 1997. V obou jeho 

úřednických vládách převažovali členové politických stran nad nestraníky. Příčinou 

vzniku první úřednické vlády byl povolební pat po parlamentních volbách v roce 

1995 [Brunclík 2014a: 20]. V těchto volbách v roce 1995 uspělo hned 9 politických 

stran. Výsledkem byl velmi fragmentovaný parlament, kde žádná ze stran nezískala 

více než 16 % hlasů. Nejlépe se umístila Demokratická strana „Saimnieks“, která 

získala 18 mandátů. Volební úspěch pak slavilo také nacionalistické a protiruské 

Lidové hnutí pro Lotyšsko, které získalo 16 křesel, či strana Za vlast a svobodu se 14 

poslaneckými křesly. Naopak pokles voličské podpory zaznamenala zejména strana 

Lotyšská cesta, která dříve patřila mezi nejsilnější politické strany v Lotyšsku. 

Oproti předchozím parlamentním volbám ztratila více než polovinu mandátů. V 

parlamentních volbách v roce 1995 jich získala pouze 17 [Blondel, Müller-Romme 

2001: 31; Nørgaard, Johannsen 1999: 82].  

Sestavením nové vlády byl nejprve pověřen kandidát Národního bloku Máris 

Grínblats, který ale neuspěl při zajištění většinové podpory své vládě. Neúspěšný 

byl poté i druhý kandidát na post předsedy vlády. Byl jím kandidát Bloku národního 

usmíření Ziedonis Čevers. Po neúspěchu jednotlivých politických bloků byl vybrán 

jako kompromisní kandidát Andris Škele.  [Hloušek 1999: 111; Jeffries 2004: 197].  

Andris Škele byl do té doby známý především jako vlivný podnikatel. Od roku 1990 

působil jako náměstek ministra zemědělství a později se stal úřadujícím ministrem 

tohoto rezortu. Poté byl mimo jiné také jmenován generálním ředitelem úřadu pro 

privatizaci či byl zvolen předsedou rady Litevské přepravní společnosti [Jeffries 

2004: 191].  

Úřednická vláda Andrise Škeleho byla širokou koalicí šesti politických stran. Mimo 

vládní koalici zůstala jen populistická Zígeristova strana, Strana jednoty lidu a 

Lotyšská socialistická strana [Hloušek 1999: 111].  Mandát Škeleho vlády nebyl 

nijak časově omezený. Hlavními vládními prioritami bylo docílit vyrovnaného 

rozpočtu, přilákat do Lotyšska zahraniční investory a také zrychlit proces 

privatizace. Pro tuto úřednickou vládu byly ale typické časté personální proměny, 
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neboť premiér chtěl vždy co nejvíce soudržný a spolupracující kabinet. Na konci 

ledna 1997 premiér Škele nečekaně rezignoval po kritice jeho autoritářského 

způsobu vládnutí. Krom toho se na premiéra snesla kritika i za jeho výběr nového 

ministra financí. Měl se jím stát podnikatel Vasilijs Melniks, který byl vyšetřován 

kvůli korupci [Blondel, Müller-Rommel 2001: 31-32; Brunclík 2014a: 20; Marangos 

2008: 263-264].   

Ač prezident otevřeně nesouhlasil s výběrem nového ministra financí, přál si, aby 

Andris Škele setrval ve své funkci, a proto ho znovu jmenoval předsedou vlády. 

Příčinou vzniku druhé úřednické vlády Andrise Škeleho je tak přání prezidenta 

[Brunclík 2014a: 22; Marangos 2008: 263-264]. Podle prezidenta Ulmanise byl 

Škele nejvhodnějším kandidátem pro úspěšné pokračování v ekonomických 

reformách. S opětovným jmenování Škeleho souhlasil i parlament, kde premiéra 

stále podporovala nadpoloviční většina poslanců. Poslanci proto také následně 13. 

února 1997 udělili staronové úřednické vládě důvěru. Nová vláda byla také koaliční 

a tvořili ji členové pěti politických stran. Opět zde však docházelo k řadě 

personálních změn. Konec druhé Škeleho úřednické vlády je spojen s rozpadem 

vládní koalice, kdy bylo několik jejích ministrů obviněno z korupce. [Blondel, 

Müller-Romme 2001: 32; Jeffries 2004: 191].  
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10. Maďarsko – Gordon Bajnai 

 Světová finanční krize zasáhla Maďarsko mnohem více než ostatní evropské 

země. Ekonomické problémy zde byly již před vypuknutím krize, neboť s vysokým 

deficitem veřejných financí se Maďarsko potýká již od 60. let, kdy v zemi vládl 

János Kádár. Navíc řada domácností si brala kvůli nízkým úrokům úvěry 

v zahraničních měnách. Ty pak byly v kombinaci s klesajícím forintem příčinou 

značných finančních problémů a platební neschopnosti řady občanů. Jediným 

řešením, jak mohla vláda Ference Guyrecsányho situaci zvládnout, tak byla reforma 

ekonomiky spojená s výraznými škrty [Bacovský 2009; Štefan 2009; Vitamvásová 

2008].  

Ferenc Gyurecsány, který je označovaný za zakladatele moderní tržní ekonomiky v 

Maďarsku, byl premiérem již od roku 2004. Zprvu poměrně oblíbený premiér ztratil 

sympatie občanů již v září 2006, kdy se objevila nahrávka s jeho soukromým 

povolebním projevem ke členům socialistické strany. V ní premiér Gyurecsány 

přiznává, že voličům lhal ohledně stavu maďarské ekonomiky. Zejména pak v tom, 

že stav státního deficitu je mnohem vyšší, než vláda tvrdila a jen díky mnoha 

podvodům dokázali „udržet Maďarsko nad vodou“. Po zveřejnění nahrávky vyšly do 

ulic tisíce opozičních stoupenců, kteří žádali jeho okamžitou rezignaci. Premiér se 

sice snažil vysvětlit, že vše bylo myšleno úplně jinak, důvěru občanů však již 

nezískal. Svou premiérskou pozici se mu ale přesto podařilo udržet až do roku 2009. 

Maďarsko získalo finanční injekci přesahující 25 miliard dolarů od Mezinárodního 

měnového fondu, Světové banky a Evropské unie. Ta sice zachránila Maďarsko od 

nejhoršího, ale i tak bylo potřeba zavést další úsporná opatření. K jejich prosazení 

byla nutná větší vládní podpora než ta, o kterou se v této době opírala Gyurecsányho 

vláda. Ve snaze pomoci prosazení reforem, které by snížily dopady ekonomické 

krize, podal premiér Gyurcseány 21. března 2009 demisi na funkci předsedy vlády i 

předsedy socialistické strany a uvolnil místo úřednické vládě [Lidovky.cz 2006; 

EurActiv.cz 2009b]. 
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Přesto, že opozice (především Fidesz – Maďarská občanská unie) žádala předčasné 

volby, současná vláda si chtěla o novém premiérovi rozhodnout sama a v žádném 

případě nechtěla riskovat případné vítězství opozice. Nový premiér  měl být proto 

zvolen na základě institutu konstruktivního vyjádření nedůvěry. Jedná se o situaci, 

kdy při vyslovení nedůvěry jedné vládě, musí být současně zvolen nový premiér. 

Odstupující vláda totiž zastávala názor, že za dané situace nemůže Maďarsko ztrácet 

čas dlouhými volebními kampaněmi spojenými s nereálnými předvolebními sliby. 

Jediné, co nyní potřebovalo, byla vláda odborníků [Morvay 2009; Raušová 2009]. 

V návrzích na nového premiéra padala jména jako Ferenc Glatz (šéf akademie věd), 

András Vértes (šéf institutu GKI) či György Surányi (bývalý guvernér národní 

banky). Žádný z nich ale nezískal potřebnou podporu poslanců [Polochová a ČTK 

2009a]. Maďarská socialistická strana nakonec navrhla do funkce Gordona Bajanie 

– ekonoma, současného ministra národního rozvoje a hospodářství a také dobrého 

přítele dosavadního premiéra. Podmínkou jeho „kandidatury“ bylo sjednání podpory 

i u Svazu svobodných demokratů – Maďarské liberální strany. Vyjednávání se 

ukázalo jako úspěšné a pro Bajnaiovo zvolení nakonec hlasovalo 204 z 385 

poslanců. Opozice se hlasování zdržela. I tak ale zvolení Gordona Bajnaie vyvolalo 

v opozičním táboře řadu protestů [Štefan 2009].   

Nová vláda byla vládou přechodnou a převažovali v ní členové politických stran, 

klíčové vládní posty ale obsadili nezávislí odborníci. Ministrem financí se stal Péter 

Oszkó, šéf auditorské firmy, který měl za úkol zjednodušit daňový systém a přiblížit 

se vyrovnanému rozpočtu. Další odborníci usedli též na ministerstvo dopravy, 

ministerstvo zahraničí a ministerstvo národního rozvoje a hospodářství [Morvay 

2009]. Nebylo pochyb, že Maďarsko v nejbližší budoucnosti čekala řada 

nepopulárních opatření. Nová úřednická vláda si dala za cíl snížit výdaje státu do 

dvou let o více než 1,3 bilionu forintů. To řečí úředníků znamenalo zvýšení daní, 

snižování mezd a důchodů a pokles státních přídavků a dotací [ČTK 2009a; Štefan 

2009]. Aby šel nový premiér občanům příkladem, nechal si z premiérského platu 

symbolický jeden forint měsíčně a zbytek svého platu posílal do státní pokladny 

[EurActiv.cz 2009a].  
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11. Makedonie 

Makedonie patří mezi nástupnické státy bývalé Jugoslávie. Právě do období vzniku 

nezávislosti lze datovat také vznik první úřednické vlády. Jejím předsedou se stal 

nestraník a profesor ekonomie Nikola Kljusev (v úřadu od 27. ledna 1991 do 

17. srpna 1992). Jeho vláda byla zformována poté, co po prvních svobodných 

volbách, které se uskutečnily v listopadu 1991, nebyla žádná z politických stran 

schopna sestavit většinovou vládu. Parlamentní strany se proto shodly na nutnosti 

jmenovat vládu úřednickou. V Kljusevově vládě převažovali nestraníci nad členy 

politických stran [Brunclík 2014a: 21-22; Bideleux, Jeffries 411-412; Perry 1997: 

233-234].  

Druhá úřednická vláda byla jmenována v souvislosti a tragickou smrtí prezidenta 

Borise Trajkovského při leteckém neštěstí. Tehdejší premiér Crvenkovski následně 

zvítězil v předčasných prezidentských volbách a novým premiérem jmenoval 

nestraníka a ministra vnitra Hari Kostova (v úřadu od 2. 6. 2004. do 18. 11. 2004). 

Personální složení nové úřednické vlády bylo (s výjimkou nově jmenovaného 

ministra vnitra) totožné s předešlou vládou premiéra Crvenkovského [Radio Free 

Europe/Radio Liberty 2004; Šedo 2004].  

 

11. 1. Nikola Kljusev  

Za jednu z ústředních postav makedonské politiky lze bezpochyby označit Nikolu 

Kljuseva. Kljusev se stal symbolem makedonské nezávislosti a přechodu 

k demokracii a tržnímu hospodářství. Byl prvním demokraticky zvoleným 

předsedou vlády samostatné Makedonie a zároveň také předsedou první 

makedonské úřednické vlády. Právě on a jeho vláda měli velký podíl na pokojném 

odchodu Makedonie jako nezávislého státu z Jugoslávie [Rossos 2013: 265]. 

V prvních svobodných parlamentních volbách do jednokomorového makedonského 

parlamentu, které se konaly v listopadu roku 1990, zvítězili nacionalisté ze strany 

Vnitřní makedonská revoluční organizace – Demokratická strana makedonské 

národní jednoty (VMRO-DPMNE). Vítězná strana však získala 

ve stodvacetičlenném parlamentu pouhých 38 mandátů. Na druhém místě ji 
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následovali reformní komunisté ze Sociálně demokratické unie Makedonie s 31 

poslaneckými mandáty. Třetí skončila Strana pro demokratickou prosperitu/Lidově 

demokratická strana albánské koalice s 22 křesly, na čtvrtém pak Aliance 

makedonských reformních sil s 11 křesly. Zbylá křesla si mezi sebou rozdělily malé 

strany a několik nezávislých kandidátů. Žádná z politických stran ale nezískala 

potřebou většinu a nepodařilo se sestavit ani vládu koaliční.  Byla proto zformována 

úřednická vláda, která měla podporu napříč politickými stranami. Za příčinu vzniku 

této úřednické vlády proto můžeme považovat povolební pat. Premiérem tak byl 27. 

ledna 1991 jmenován profesor ekonomie a nestraník Nikola Kljusev. Tehdy se ještě 

jednalo o vládu Socialistické republiky Makedonie, která byla součástí Socialistické 

federativní republiky Jugoslávie. [Bechev 2009: 253; Bideleux, Jeffries 2007: 411; 

Perry 1997: 233-234; Petrovic 2013: 28]. V Kljusevově vládě převažovali, až na dvě 

výjimky, nestraníci. Hlavním úkolem úředníků, jejichž mandát nebyl časově 

omezen, bylo dovést zemi k nezávislosti, zajistit ji mezinárodní uznání, urychlit 

vstup Makedonie do mezinárodních organizací a vyřešit ekonomické otázky 

[Brunclík 2014a: 21; International Business Publication 2012: 70; Perry 1997: 234]. 

V této souvislosti nelze opomenout ani vliv prezidenta Kiro Gligorova na 

Kljusevovu úřednickou vládu. Prezident z pozice nadstranického lídra kontroloval 

jednání úřednické vlády. Ač měl blízko k bývalému komunistickému diktátorovi 

Titovi, patřil mezi podporovatele nezávislé Makedonie. Nový stát by však měl, dle 

jeho názoru, i nadále udržovat dobré vztahy s Jugoslávií [Petrovic 2013: 27-28].  

Referendum o makedonské nezávislosti se konalo 8. září 1991. Makedonci po vzoru 

Slovinska a Chorvatska následovali jejich červnové jednostranné vyhlášení 

nezávislosti. V Makedonii se pro osamostatnění vyjádřilo 95 % zúčastněných. 

Albánská menšina, která představuje asi 20 % obyvatelstva, hlasování bojkotovala. 

Albánci se snažili poukázat na své, ve srovnání s etnickými Makedonci, podřadné 

postavení v rámci nově vznikajícího státu. Přesto byla Makedonie jedinou zemí 

bývalé Jugoslávie, jejíž secese se obešla bez ozbrojeného konfliktu. Oficiální 

nezávislost na Jugoslávii ale získala Makedonie teprve až 20. listopadu 1991, kdy 

vstoupila v platnost nová ústava přijatá 17. listopadu. [Bechev 2009: 37; 

Boduszyński 2010: 146; International Business Publication 2012: 24]. Ta 

deklarovala Makedonii jako nezávislý stát založený na parlamentní demokracii a 
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striktní dělbě moci zákonodárné, výkonné a soudní [International Business 

Publication 2012: 69-70].  

Po úspěšném odchodu z federace byl dalším úkolem úřednické vlády omezení 

Makedonský denár, který mělo nahradit doposud užívaný, inflací sužovaný, 

Jugoslávský dinár. Úřednická vláda ale selhala v otázce zajištění mezinárodního 

uznání. V dubnu 1992 se dostalo od Evropského společenství uznání Chorvatsku, 

Slovinsku i Bosně a Hercegovině, nikoli však Makedonii [Bartlett 2007: 26; Perry 

1997: 234]. Nezávislost Makedonie pociťovalo jako hrozbu především Řecko. 

Řekové odmítali, aby nově vzniklý stát užíval název Makedonie, neboť stejné jméno 

nesla též historická provincie na severu Řecka a bylo považováno za řecké kulturní 

dědictví. V této oblasti navíc žije makedonská menšina, proto se Řecko obávalo také 

případných územních nároků na řeckou provincii ze strany Republiky Makedonie. 

Tento spor proto velmi zkomplikoval Makedonii vstup do mezinárodních organizací 

[Gazda 2013; Marusic 2011; Rossos 2013: 268].  

 

11. 2. Hari Kostov 

Jmenování druhé úřednické vlády v Makedonii předcházela tragická událost. Při 

leteckém neštěstí zahynul tehdejší makedonský prezident Boris Trajkovski. Jeho 

letadlo se zřítilo 26. února 2004 při cestě na mezinárodní konferenci do Mostaru. 

Nikdo z posádky neměl šanci v nepřístupném horském terénu pád přežít. Jeho 

funkce sice dočasně převzal předseda sněmovny Ljubčo Jordanovski, bylo ale nutné 

zvolit co nejdříve nového prezidenta [Idnes, Routers 2004; Šedo 2004].  

První kolo předčasných prezidentských voleb se uskutečnilo již 14. dubna 2004. 

Jejich favoritem byl současný předseda vlády a sociálně demokratický politik 

Branko Crvenkovski. Jeho hlavním protivníkem byl konzervativní kandidát Saško 

Kedev. Oba s výrazným náskokem nad ostatními kandidáty postoupili do druhého 

kola, které se konalo o 14 dní později. Druhé kolo přineslo vítězství Branka 

Crvenkovského. S 62,7 % se stal jasným vítězem prezidentských voleb. Od jeho 

zvolení si lidé slibovali zvýšení životní úrovně, snížení korupce a nezaměstnanosti. 

Stejně tak i to, že konečně, po dlouholetých sporech s Řeckem o užívání názvu 

Republika Makedonie, dovede zemi do Evropské unie a Severoatlantické aliance. 
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Makedonie tak sice získala nového schopného prezidenta, ale současně ztratila 

premiéra. Nadešel čas pro další úřednickou vládu [Polochová, ČTK 2011; 

Rossos 2013: 268; Sme.sk 2004; Šedo 2004]. 

Sestavením nové vlády byl 14. května pověřen současný ministr vnitra, významný 

ekonom a nestraník, Hari Kostov. Následně novou vládu 2. června schválil 

parlament. Nová úřednická vláda získala podporu 68 poslanců ze stodvacetičlenného 

makedonského parlamentu. Personální složení vlády zůstalo prakticky stejné jako 

v předchozí vládě Branka Crvenkovského. Pouze na ministerstvu vnitra nahradil 

nynějšího premiéra Kostova Silljan Avramovski [Radio Free Europe/Radio Liberty 

2004; New Europe 2004]. Převažovali tam tak členové politických stran nad 

nestraníky. I když Kostovova úřednická vláda nebyla vládou přechodnou, neboť do 

parlamentních voleb zbývala ještě více než polovina funkčního období, zůstala ve 

funkci jen něco málo přes 5 měsíců [Brunclík 2014a: 21]. Kostov rezignoval 15. 

listopadu 2004. Multietnickému kabinetu byla vyčítána především jeho neefektivita. 

Hlavním důvodem demise byly spory uvnitř vládní koalice. Rozdílné zájmy 

jednotlivých vládních stran vedly k blokování reforem, neboť strany nebyly schopné 

vzájemně spolupracovat a najít shodu. Nejvíce problematickou stranou byla 

Albánská demokratická unie pro integraci, která neústupně hájila pouze zájmy 

albánské menšiny v Makedonii. Rostoucí autonomie bulharských minorit byla pak 

terčem kritiky ze strany opozice, která se poté, co neuspěla s hlasováním o nedůvěře, 

vyvolala referendum o zrušení zákona poskytujícího minoritám více autonomie. 

Přesto, že referendum kvůli nízké účasti neprošlo, opozice nakonec dosáhla svého – 

vláda o týden později rezignovala [BBC 2004a; BBC 2004b; Buechsenschuetz 

2004]. 
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12. Moldavsko – Dumitru Braghis   

Moldavsko dlouhodobě provázelo napětí mezi parlamentem a prezidentem republiky 

ohledně otázky rozšíření prezidentských pravomocí. Politické strany se obávaly, že 

přílišná koncentrace moci v rukou prezidenta by mohla ohrozit demokracii. Situace 

vyvrcholila za vlády premiéra Iona Sturzy. V referendu, které svolal prezident 

Lucinschi v květnu 1999, podpořila prezidentský systém vlády i většina občanů. 

Problematická se ale ukázala nízká volební účast, neboť referenda se zúčastnilo 

„pouze“ 58 % obyvatel. Ústavní soud proto rozhodl, že referendum sice bylo platné, 

ale jeho výsledek není závazný, neboť na případnou změnu ústavy by byla zapotřebí 

alespoň 60 % účast [Bell 2003: 265; Crowther 2013: 97; Gill 2003: 48].    

Proreformní koaliční vláda Iona Sturzy se těšila mezi Moldavany velké oblibě. 

Prezident i parlament byli však odlišného názoru a kritizovali vládu za její 

neúspěchy. Největší podíl na jejím konci měli křesťanští demokraté a komunisté, 

kteří 9. listopadu vyvolali hlasování o nedůvěře Sturzově vládě. Stalo se tak několik 

dní poté, co byl zamítnut vládní návrh na privatizaci tabákového průmyslu a 

vinařství [Crowther 2013: 97; Lansford 2012: 947].  

Sestavit novou vládu se nejprve pokusili komunisté, kteří v 101členném parlamentu 

obsadili 40 poslaneckých mandátů a které měly tvořit základ pro novou koalici. 

Komunistický kandidát Vladimir Voroun byl ale parlamentem zamítnut, proto byl 

prezident Petru Lucinschi nucen pověřit sestavením vlády dalšího kandidáta. Stal se 

jím Valeriu Bobutac, který ale před poslanci také neuspěl. Po 6 týdnech politického 

vyjednávání, kdy prezident vyhrožoval parlamentu rozpuštěním a vypsáním nových 

voleb, byl nakonec nominován na premiérský post kompromisní kandidát [Crowther 

2013: 97; Gill 2003: 48; Shoemaker 2012: 182]. Stal se jím Dimitru Braghis, bývalý 

lídr komunistické mládežnické organizace a později také člen Nejvyššího sovětu 

Sovětského Svazu, nyní však politicky nezávislý. Braghis mimo jiné působil jako 

náměstek ministra pro hospodářství a reformy v předchozích vládách premiérů Iona 

Ciubuca a Iona Sturzy [Brezianu, Spânu 2010: 60; Gill 2003: 48].  

Úřednickou vládu podpořila nesourodá a dlouhodobě neudržitelná aliance 

komunistů, křesťanských demokratů a několika nezávislých poslanců. Právě 



60 
 

zmíněné politické strany sehrály klíčovou roli při vyslovení nedůvěry a s tím 

souvisejícím koncem předchozí vlády. Úřednická vlády premiéra Braghise získala 

důvěru 20. prosince 1999, kdy ji podpořilo 57 ze 101 poslanců. V 

úřednickém kabinetu převažovali členové politických stran nad nestraníky [Brunclík 

2014a: 21; Crowther 2013: 97; Shoemaker 2012: 182]  

Úřednická vláda převzala zemi v době, kdy ekonomika nebyla daleko kolapsu. Po 

pádu Sturzovy vlády se zahraniční věřitelé obávali, že nestabilní Moldavsko nebude 

schopné splácet své dluhy. Z tohoto důvodu Mezinárodní měnový fond i Světová 

banka zmrazily veškeré moldavské půjčky a bylo velmi pravděpodobné, že se 

stejnou cestou vydá i Evropská Unie [Berglund, Ekham a kol. 2013: 747; The 

Jamestown Foundation 2000; Shoemaker 2012: 182]. Na programu vlády proto bylo 

zefektivnění stávajících reforem a dále také boj proti korupci. Mandát vlády 

původně omezený nebyl, byl ale předčasně ukončen konáním parlamentních voleb 

[Berglund, Ekham a kol. 2013: 747; Brunclík 2014a: 21-22]. V polovině ledna 

rozpustil prezident Lucinschi parlament a oznámil termín voleb na 25. února. Jejich 

vítězem se stali komunisté, kteří získali přes 50 % hlasů a ovládli parlament. Do 

Parlamentu se dostala také nově založená aliance premiéra Braghise, která získala 

13 % hlasů a křesťanští demokraté s 8 %.  Komunističtí poslanci pak následně 

4. dubna zvolili prezidentem svého lídra Vladimira Voronina, který následně 

19. dubna jmenoval novou politickou vládu [Bell 2002: 265; Shoemaker 2012: 183].  
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13. Rumunsko  

Rumunsko je další zemí, která má s úřednickými vládami poměrně hodně 

zkušeností. Od roku 1991 do současnosti se zde vystřídaly celkem 4 úřednické 

vlády. První z nich, úřednická vláda ekonoma Theodora Stolojana (v úřadu od 16. 

října 1991 do 27. září 1992), byla jmenována v souvislosti s hornickými 

demonstracemi za lepší podmínky k žití. Vyhrocené situace využil prezident Iliescu 

a stávající vládu premiéra Petru Romana nahradil vládou úřednickou. Úřednická 

vláda Theodora Stolojana byla vládou přechodnou a jejím hlavním kolem bylo vést 

zemi do doby, než se uskuteční nové parlamentní volby. Ty ale v září 1992 skončily 

povolebním patem, proto prezident Iliescu pověřil sestavením vlády dalšího 

úředníka. Tentokrát jím byl ekonom Nicolae Vacaroiu (v úřadu od 13. listopadu 

1992 do 3. listopadu 1996). Jeho vláda nebyla časově omezená a přesto, že prošla 

řadou personálních změn, zůstala ve funkci až do řádných parlamentních voleb 

v roce 1996 [Bideleux, Jeffries 2007: 151; Brunclík 2014a: 21-23; Thompson 2015: 

527].  

Dalším a v pořadí třetím úředníkem v čele rumunské vlády byl bývalý guvernér 

národní banky Mugur Isarescu (v úřadu od 21. prosince 1999 do 26. listopadu 2000). 

Jeho vláda byla jmenována poté, co se rozpadla předchozí vládní koalice premiéra 

Radu Vasila a premiér byl odvolán z funkce. Většina členů vlády však zůstala 

nezměněna, a proto v této úřednické vládě převažují členové politických stran nad 

nestraníky. Tato úřednická vláda byla vládou přechodnou, neboť byla opět časově 

omezena konáním parlamentních voleb v listopadu 2000 [Bransten 1999; Brunclík 

2014a: 21; Europa Publications 2001: 204; Ihned.cz 1999c].  

Zatím poslední úřednická vláda byla v Rumunsku jmenována na konci roku 2015. 

V jejím čele stanul bývalý evropský komisař Dacian Ciolos (v úřadu od 

17. listopadu 2015 do současnosti2). Jmenování úřednické vlády předcházela 

tragédie v jednom bukurešťských hudebních klubů, kterou následovaly protivládní 

demonstrace, které žádaly odstoupení premiéra Viktora Ponty. Nová úřednická vláda 

                                                           
2 Parlamentní volby se uskutečnily v neděli 11. prosince 2016 a jejich vítězem se stali socialisté. Nový 

předseda vlády však zatím ještě nebyl jmenován.  
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byla také vládou přechodnou a převažovali v ní odborníci [Gillet 2015; Marinas 

2015; Zbavitelová 2015].  

 

13. 1. Theodor Stolojan  

V září 1991 zasáhly západní část Rumunska hornické nepokoje. Přes 50 tisíc 

horníků protestovalo proti snižující se životní úrovni. Přesto, že ekonomické 

reformy prosazované vládou zahraniční odborníci chválili, doma si lidé všímali 

především rostoucích cen a nízkých mezd. Polovina obyvatel žila v té době na 

hranici chudoby a lidé proto žádali především vyšší mzdy a lepší pracovní 

podmínky. Část demonstrantů se přesunula také do hlavního města, kde volala po 

rezignaci prezidenta Iona Iliesca. Střety demonstrantů s policií se neobešly bez násilí 

a vyžádaly si i několik mrtvých a stovky zraněných [Shen 1997: 10; Thompson 

2015: 527].  

Místo aby prezident z nastalé situace vyvodil osobní odpovědnost, využil příležitosti 

a odvolal premiéra Petru Romana. Premiér Roman rezignoval 26. září [Thompson 

2015: 527]. Aby prezident Iliescu uklidnil Západ, že Rumunsko bude v započatých 

reformách pokračovat, jmenoval novým premiérem respektovaného ekonoma a 

nestraníka Theodora Stolojana. Stolojan působil v Petrově vládě jako ministr 

financí. Důvěru nová vláda získala 16. října 1991 a mohla tak začít plnit své úkoly. 

[Cook 2001: 1192; Shen 1997: 10; The International Institute for Democracy 1996: 

284]. Stolojan patřil mezi podporovatele rychlého přechodu na tržní ekonomiku a 

potřebu ekonomických reforem, zároveň ale chápal neúnosnost dalšího poklesu 

životní úrovně v Rumunsku [Bideleux 2007: 150; Shen 1997: 10].   

Theodor Stolojan sestavil koaliční vládu národní jednoty. Zasedli v ní odborníci, 

kteří měli stejně liberální ekonomické smýšlení jako premiér, převažovali zde ale 

členové politických stran nad nestraníky [Bideleux, Jeffries 2007: 150; Brunclík 

2014a: 21; Thompson 2015: 527]. Vláda byla časově omezená, měla za úkol 

dohlédnout, aby se parlamentní volby obešly bez komplikací. Nový premiér zároveň 

slíbil, že se nadcházejících voleb účastnit nebude. A v mezidobí se trochu pokusit 
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napravit obraz Rumunska v zahraničí [Abraham 2016: 161; Bideleux, Jeffries 2007: 

150]. 

Ještě na podzim vláda slíbila udržení kontroly cen základních potravin a služeb až 

do května 1992 [Bideleux 2007: 150; Fowkes 1999: 69]. V listopadu schválilo 

Národní shromáždění novou ústavu, která garantovala lidská práva, základní 

svobody a vládu zákona. Následně ústavu v referendu schválilo i více než 77 % 

obyvatel. Ve snaze udržet inflaci na nízké úrovni musela připustit zvýšení 

nezaměstnanosti, která se zvýšila o téměř 6 %. Vláda také nedokázala zabránit 

poklesu průmyslové produkce. V červnu bylo představeno schéma kupónové 

privatizace, velké podniky měly ale i nadále zůstat ve vlastnictví státu [Cook 

2001: 1192; Fowkes 1999: 69; The International Institute for Democracy 1996: 

284].  Dne 27. září 1992 se na základě nové ústavy uskutečnily parlamentní i 

prezidentské volby [Wolchik, Curry 2010: 319].  

 

13. 2. Nicolae Vacaroiu  

Parlamentní volby, které se uskutečnily 27. září 1992, skončily povolebním patem. 

Vítězná Demokratická národní fronta spásy získala necelých 28 % a obsadila 117 

mandátů. Stejné procento hlasů získala i ve volbách do Senátu. Na většinovou vládu 

to ale ani zdaleka nestačilo. Opoziční Demokratická konvence Rumunska skončila 

s 20 % a 82 mandáty na druhém místě. V prezidentských volbách byl ve 2. kole 

21. října opětovně zvolen prezidentem kandidát Demokratické národní fronty spásy 

Ion Iliescu, který porazil opozičního kandidáta Emila Constantinescu [Bideleux, 

Jeffries 2007: 151; The International Institute for Democracy 1996: 284].  

Po zvolení prezidenta bylo na řadě jmenování nové vlády. Prezidentova původní 

myšlenka vytvořit vládu národní jednoty ztroskotala na nezájmu zástupců opoziční 

strany Demokratické konvence o účast ve vládě [Brunclík 2014: 8]. Prezident Iliescu 

nejprve uvažoval o bývalém disidentovi Mihai Botezovi. Nakonec byl sestavením 

nové vlády pověřen 4. listopadu ekonom a nestraník Nicolae Vacaroiu. Výsledkem 

byla menšinová úřednická vláda, v níž zasedli jak členové Demokratické národní 
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fronty spásy, tak i nestraníci. Přesto měla většina členů vlády komunistickou 

minulost [Brunclík 2014a: 21; East, Pontin 2016: 185; Wolchik, Curry 2010: 319].  

Autoři McDonnel a Valbruzi ve své práci hovoří o celkem 3 na sobě navazujících 

vládách premiéra Vacaroiu, Blondel a Penescu rozlišují vlády dokonce 4. Důvodem 

jsou změny v personálním i stranickém složení, kterými kabinet během 4 let svého 

působení prošel [Blondel, Penescu 2001: 112; McDonnell, Valbruzzi 2014: 665]. 

Mimo to se měnil i podíl nestranických ministrů ve vládě [blíže McDonnell, 

Valbruzi 2014: 659]. Jen v prvním roce vlády můžeme jmenovat například rezignaci 

nestraníka a vicepremiéra Negritoiu v dubnu 1993, který měl na starosti koordinaci 

reforem. O dva měsíce později bylo zase několik členů vlády obviněno z korupce, 

mezi nimi byl také ministr vnitra Danescu či ministr financí Gheorghescu. V září 

opustil vládu další její člen, tentokrát se jednalo o ministra pro privatizaci Aureliana 

Dochia, který byl kritizován za pomalý průběh privatizace. Vláda přežila i hlasování 

o nedůvěře a protivládní demonstrace [Bideleux, Jeffries 2007: 151; East, Pontin 

2016: 185].   

Program úřednické vlády byl obecně považován za konzervativní. Vláda se 

zavázala, že bude pokračovat v ekonomických reformách, které započaly předchozí 

vlády premiérů Petru Romana a Theodora Stolojana. Na jaře 1993 představila 4letý 

ekonomický program, který mimo jiné v zemi zaváděl daň z příjmů, rušil kontrolu 

cen a počítal s privatizací 20 % státních podniků. Vláda přežila i hlasování o 

nedůvěře a protivládní demonstrace a vydržela, byť v personálních obměnách, až do 

řádných parlamentních voleb, které se uskutečnily na podzim 1996 [Abraham 2016: 

162; Brunclík 2014a: 8; East, Pontin 2016: 185].  

 

13. 3. Mugur Isarescu  

Prezident Constantinescu odvolal 13. prosince 1999 předsedu vlády Radu Vasila 

poté, co jeho 17člennou vlády opustilo 10 ministrů. Mimo to bylo premiérovi 

vyčítáno, že nedokázal splnit svůj úkol, který spočíval v oživení rumunské 

ekonomiky. Problémem bylo také vzrůstající sociální napětí ve společnosti. Jen za 

minulý měsíc propukly protivládní demonstrace a stávky na několik místech v zemi. 

Protestovali dělníci, studenti, železničáři a dalo se předpokládat, že se brzy připojí 
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další skupiny. Navíc podle průzkumů publikovaných v prosinci 1999 přes 60 % 

obyvatel uvedlo, že jejich podmínky k životu jsou po pádu komunistického režimu 

výrazně horší, než byly předtím. Většina obyvatel se dále domnívala, že Rumunsko 

směřuje špatným směrem. Zároveň ale stále asi 85 % z nich preferovalo tržní 

ekonomiku [Bideleux, Jeffries 2007: 163; Europa Publications 2001: 203].  

Premiér Vasile své odvolání odmítl s ohledem na jeho neústavnost. Dle jeho názoru, 

prezident ze své funkce nemá právo odvolat premiéra. Podle ústavy je to pouze 

parlament, který může udělit vládě nedůvěru [BBC 1999b; Bideleux, Jeffries 2007: 

163–164]. Navíc vzájemná antipatie mezi prezidentem a premiérem nebyla žádným 

tajemstvím. Prezident se však odvolával na poněkud nejasný článek rumunské 

ústavy, který prezidentovi umožňuje odvolat člena vlády, pokud není způsobilý tuto 

funkci vykonávat. Tento článek prezident Constantinescu interpretoval jako 

nezpůsobilost politickou. Premiér Radu Vasile byl odvolán, neboť přestal být 

schopen vést vládu. Z jeho 17členné vlády zůstalo nyní pouze 7 členů a premiér tak 

fakticky již ani neměl komu předsedat [Bransten 1999].  

Než bude jmenován nový premiér, vykonával funkci předsedy vlády prozatímně 

ministr práce a sociální ochrany Alexandru Athanasiu. Již 17. prosince pověřil 

prezident Constantinescu sestavením vlády nového premiéra. Stal se jím dlouholetý 

guvernér národní banky a nestraník Mugur Isarescu. Jmenováním technokrata do 

čela vlády si chtěl prezident Constatinescu zajistit, že bude moci i nadále zasahovat 

do politiky [Europa Publications 2001: 204]. Isarescu byl uznávaným odborníkem. 

Pod jeho vedením dokázala národní banka stabilizovat rumunské hospodářství 

[Bideleux, Jeffries 2007: 164]. Vláda získala důvěru 21. prosince 1999 na 

společném zasedání obou komor parlamentu. Hlasovalo pro ni 305 poslanců a 

senátorů, proti bylo pouze 35. Jednalo se o členy krajně pravicové Strany velkého 

Rumunska.  Naopak sociální demokraté, kteří byli nejsilnější opoziční stranou, se 

hlasování neúčastnili [Ihned.cz 1999c].  

Hlavním cílem nové vlády byl vstup země do Evropské unie a pokračování 

v hospodářských reformách, aby Rumunsko konečně nastartovalo ekonomický růst. 

Premiér při projevu před poslanci a senátory dále slíbil, že v příštím roce vzroste 

hrubý domácí produkt o 1,3 % a inflace se sníží o polovinu [Ihned.cz 1999c]. 



66 
 

Mandát nové vlády byl časově omezený. Úřednická vláda byla limitována konáním 

parlamentních voleb v listopadu 2000. Složení vlády zůstalo téměř nezměněné, 

proto zde také převažovali členové politických stran. Nově ve vládě zasedl například 

bývalý premiér Petru Roman, který byl jmenován ministrem zahraničí [Brunclík 

2014a: 21; Europa Publications 2001: 204; Ihned.cz 1999c].  

  

13. 4. Dacian Ciolos 

Počátek postupného politického pádu premiéra Viktora Ponty, předchůdce Daciana 

Ciolose, nastal již v listopadu 2014, kdy premiér neúspěšně kandidoval na 

prezidenta. Ač měl v předvolebních výzkumech roli favorita, vítězem se stal jeho 

oponent Klaus Iohannis. Důvodem byla špatná organizace voleb, kdy Rumuni žijící 

v zahraničí mohli jen obtížně odevzdat svůj hlas. Nebylo tajemstvím, že se jednalo 

především o Iohannisovi voliče. O to více Iohannisových voličů ale přišlo k urnám 

doma. Starosta transylvánského města Sibiu, který byl původem etnický Němec, tak 

nakonec ve volbách porazil úřadujícího premiéra [The Economist 2014; Zbavitelová 

2015].  

V červenci 2015 byl navíc Viktor Ponta obviněn z daňových úniků, korupce a praní 

špinavých peněz. Stal se tak prvním rumunským premiérem, který čelil během své 

funkce soudnímu řízení. K odstoupení ho již tehdy vyzval i sám prezident. 

Následovalo hlasování o nedůvěře vládě, i to se ale Viktoru Pontovi podařilo ustát. 

Opustil pouze vedení sociální demokracie, přičemž neustále opakoval, že všechna 

obvinění jsou pouze politicky vykonstruovaná [BBC 2015; ČTK 2015b]. Viktor 

Ponta nakonec rezignoval až 4. listopadu 2015. Premiér již dále nedokázal čelit tlaku 

veřejnosti, která žádala jeho demisi. Roznětkou protivládních demonstrací byla 

tragédie, která se na konci října odehrála v jednom z bukurešťských hudebních 

klubů. Díky špatným bezpečnostním kontrolám a nedodržování předpisů zahynulo 

při požáru několik desítek návštěvníků koncertu a mnoho dalších bylo zraněno. Tato 

událost byla pro Rumuny poslední kapkou a oni již nadále nedokázali jen tiše 

sledovat všudypřítomné korupční jednání svých politických zástupců a obecně 

celkovou nefunkčnost politických institucí, proto vyšli do ulic [Daněk, Český 

rozhlas 2015; Zbavitelová 2015].  
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Podle rumunské ústavy připadal výběr nového předsedy vlády na prezidenta. 

Iohannis pověřil sestavením nové vlády, s ohledem na nálady ve společnosti, 

nestraníka. Dacian Ciolos byl bývalým ministrem zemědělství a také bývalým 

evropským komisařem pro tuto oblast. Nová úřednická vláda měla pouze omezený 

mandát, příští parlamentní volby připadaly na prosinec 2016. S kratším mandátem 

měla na druhou stranu vláda větší šance v poslanecké sněmovně. Pro důvěru nové 

vládě hlasovalo 389 poslanců, proti zůstalo 115 [Gillet 2015; Surubaru 2015; 

Zbavitelová 2015].  

Nová vláda byla složená především z odborníků z domácích i mezinárodních 

organizací a soukromého sektoru. Experti obsadili především klíčové rezorty jako 

finance, spravedlnost, zdravotnictví a zahraničí. Jednu třetinu křesel obsadily také 

ženy, jako příklad můžeme jmenovat ministryni financí, kterou se stala Anca Dana 

Dragu Paliu. Ekonomka, která působila jak v Mezinárodním měnovém fondu, tak 

v Evropské komisi. Právě ona měla ten nejtěžší úkol – vytvořit vyrovnaný a 

prosaditelný rozpočet na příští rok [Chiriac 2015; Marinas 2015]. 
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14. Rusko 

V kontextu Ruské federace můžeme převážně hovořit o čistě prezidentských 

kabinetech, neboť prezident zde má velmi silné postavení a proto má také největší 

vliv na výběr předsedy vlády. O roku 1991 zde bylo ustaveno celkem osm 

úřednických vlád, z nichž sedm mělo zmíněný prezidentských původ [Brunclík 

2014a: 13; Brunclík 2014b: 62]. Jednalo se o úřednické vlády Jegora Gajdara (v 

úřadu od 15. června 1992 do 14. prosince 1992), Sergeje Kirijenka (v úřadu od 23. 

března 1998 do 23. srpna 1998), Sergeje Stěpašina (v úřadu od 12. května 1999 do 

9. srpna 1999) a Vladimíra Putina (v úřadu od 9. srpna 1999 do 7. května 2000), 

které jmenoval prezident Boris Jelcin. Výjimkou je pak úřednická vláda premiéra 

Jevgenije Primakova (v úřadu od 11. září 1998 do 12. května 1999) [Brunclík 

2014a: 21]. Primakov byl jmenován jako kompromisní kandidát, po zamítavém 

postoji Státní dumy ohledně jmenování Viktora Černomyrdina. Vybraného 

kandidáta totiž musí, podle ruské ústavy, vždy ještě schválit prostou většinou Státní 

duma [BBC 1998b; BBC 1998c]. 

Ani po rezignaci Borise Jelcina na konci roku 1999 éra úřednických vlád neskončila. 

Nový prezidentem Putinem byly jmenovány další tři úřednické vlády – vláda 

Michaila Kasjanova (v úřadu od 7. května 2000 do 24. února 2004), Michaila 

Fradkova (v úřadu od 5. března 2004 do 14. září 2007) a Viktora Zubkova (v úřadu 

od 14. září 2007 do 8. května 2008) [Sakwa 2007: 25-26; Brunclík 2014a: 21].   

Příčinou vzniku úřednické vlády bylo ve všech případech přání prezidenta, u 

úřednických vláda Sergeje Kirijenka a Jevgenije Primakova je jmenování nové 

vlády ovlivněno také hospodářskou a finanční krizí [Brunclík 2014a: 21-22].  

 

14. 1. Jegor Gajdar   

Premiér a ekonom Jegor Gajdar se proslavil především jako autor liberálních 

reforem, které se staly základem pro ruskou tržní ekonomiku. Liberalizace trhu 

probíhala metodou takzvané šokové terapie, která měla celý proces výrazně urychlit. 

Reformy probíhaly ve dvou fázích. První fází byla uvolnění cen a liberalizace 

zahraničního obchodu, poté měla následovat finanční stabilizace země. Ekonomické 
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reformy však v konečném důsledku znamenaly především snížení životní úrovně 

obyvatel a zvýšení sociálního napětí ve společnosti. Reformy tak sice Gajdarovi 

přinesly uznání od ekonomů z celého světa, ale doma příliš oblíbený nebyl [Broker, 

Ross 2014: 124; Špačková, ČTK 2009c].  

Gajdarova kariéra je úzce spjata s prezidentem Borisem Jelcinem. Pro tuto práci 

klíčová událost nastala v roce 1991, kdy Jegor Gajdar vystoupil z komunistické 

strany a my ho proto můžeme oficiálně považovat za nestraníka. Krátce před 

rozpadem Sovětského svazu se pak stal Jelcinovým poradcem a později ho prezident 

jmenoval ministrem hospodářského rozvoje a financí. Právě tehdy, v lednu 1992, 

začal reformní proces ruské ekonomiky [Askerov 2015: 101-102; Mainville 2009; 

Štefek 2009]. Předchůdcem Jegora Gajdara v premiérském křesle byl sám Boris 

Jelcin. Tuto funkci totiž vykonával z pozice prezidenta Ruské federace [Sakwa 

2008: 117].  

Nakonec ale prezident 15. června 1992 jmenoval Jegora Gajdara úřadujícím 

předsedou vlády. Tento kabinet tak byl jednoznačně vytvořen z přání prezidenta. 

Jegor Gajdar navíc nebyl nikdy v této funkci schválen parlamentem a po celou dobu 

své vlády byl tedy pouze úřadujícím předsedou vlády. Úřednická vláda premiéra 

Gajdara byla vládou přechodnou, v jeho kabinetu zasedli pouze úředníci, kteří 

nebyli nominováni žádnou politickou stranou. Cílem úřednické vlády v čele 

s Gajdarem bylo prosazení komplexní reformy ruské ekonomiky, této snaze ale 

bránila především postkomunistická opozice, která si vynutila řadu ústupků 

[Brunclík 2014a: 21; ČT 24: 2009a].  

Úřednická vláda však neměla dlouhého trvání. Dne 9. prosince 1992 Výbor lidových 

zástupců odmítl potvrdit úřadujícího Gajdara ve funkci předsedy vlády. Následně 

14. prosince navrhl prezident Jelcin pět nových kandidátů na premiéra. Mezi nimi 

byl opět také Jegor Gajdar. Vítězem se ale nestal. Se 621 hlasy zvolil výbor novým 

předsedou vlády Viktora Černomyrdina. Gajdar nakonec skončil až na třetím místě 

[Jeffries 2013: 92]. 
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14. 2. Sergej Kirijenko   

Viktor Černomyrdin, bývalý šéf plynárenského gigantu Gazprom a předchůdce 

Sergeje Kirijenka, stál v čele vlády již od prosince 1992. Během jeho působení 

prošla Ruská federace mimo jiné první rusko-čečenskou válkou, neúspěšně se 

pokusila o měnovou reformu a postupně ji narostly dluhy. S odkazem na premiérovo 

dřívější působení je jeho vládní politika někdy označována jako „co je dobré pro 

Gazprom, je dobré i pro Rusko“. Asi nejlépe ale tuto vládu vystihují slova 

samotného Černomyrdina: „Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždy.“ 

[Ihned.cz 2010]. Černomyrdin byl odvolán Borisem Jelcinem 23. srpna 1998. Podle 

slov prezidenta byl premiér odvolán, aby se mohl lépe připravovat na příští 

prezidentské volby. Jejich termín byl ale plánován až za dva roky, navíc Jelcin ani 

výslovně neoznačil Černomyrdina za favorita a svého budoucího nástupce 

[Bělošovský 1998a; ČTK 1998]. Jak se ještě později ukáže, skutečným důvodem 

byla spíše snaha Borise Jelcina udržet si svou klíčovou roli v politice a potom také 

ekonomická a finanční krize, která v srpnu 1998 vyústila ve státní bankrot [Rybář 

1999; Schlesingerová 1998; Syruček 2015: 129].  

 

Dvě hodiny po nečekaném odvolání Viktora Černomyrdina mělo již Rusko nového 

premiéra. Boris Jelcin pověřil vedením vlády nestraníka a ministra paliv a 

energetiky Sergeje Kirijenka. Nový premiér měl pokračovat v reformní politice 

svého předchůdce, ale panovaly obavy, že bude jen prodlouženou rukou Borise 

Jelcina. Právě z toho důvodu se poslanci Státní dumy zdráhali schválit ho ve funkci. 

Zároveň ale nebyli ochotni vzdát se svých mandátů a výhod, které jim jejich funkce 

přinášela. Při třetím odmítnutí navrženého kandidáta totiž reálně hrozilo, že budou 

vypsány nové parlamentní volby [Bělošovský 1998a; ČTK 1998; Schlesingerová 

1998]. Po dlouhém zákulisním vyjednání byl tedy nakonec na třetí pokus Sergej 

Kirijenko poslanci schválen [Sakwa 2008: 120].  

V nové vládě zasedl například Boris Němcov, Michail Zadornov či Jevgenij 

Primakov [Jeffries 2013: 251]. Úřednická vláda nebyla časově omezená, očekávalo 

se od ní, že napraví vleklé finanční potíže, do kterých se země dostala během vlády 

Viktora Černomyrdina. S ekonomickými problémy totiž úzce souviselo také 

vzrůstající sociální napětí ve společnosti. Lidé již netrpělivě čekali na vyplacení 
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svých mezd a důchodů za poslední měsíce. Vláda musela též vyřešit neefektivní 

výběr daní, neboť finanční prostředky chyběly ve všech vládních rezortech. 

Na jejich odvádění do státního rozpočtu „zapomínaly“ především státní monopoly. 

Jako příklad může sloužit plynárenská společnost Gazprom, která jen za červen 

1998 dlužila na daních skoro 2,5 miliardy rublů [Bělošovský 1998b, Kolman 2008; 

Schlesingerová 1998].  

 

14. 3. Jevgenij Primakov  

Sergej Kirijenko vydržel v čele vlády pouhých 5 měsíců. Pád jeho vlády jde 

symbolicky spojit s pádem rublu, k jehož devalvaci o den dříve došlo. O tom. že 

odvolání úřednické vlády bylo ze strany prezidenta Jelcina předem promyšlené, 

svědčí jeho setkání s Viktorem Černomyrdinem, které se uskutečnilo také o den 

dříve. Právě Černomyrdina hned po odstoupení Sergeje Kirijenka pověřil prezident 

Jelcin 23. srpna 1998 dočasným výkonem funkce předsedy vlády [Ihned.cz 1998]. 

Černomyrdin nebyl v politice žádným nováčkem, od prosince 1992 do března 1998 

byl předsedou vlády. Po svém odvolání byl nahrazen právě odcházejícím 

Kirijenkem [ČTK 1998; Ihned.cz 2010].   

K potvrzení ve funkci ale bylo opět nutné získat souhlas Státní dumy. Poslanci 

Černomyrdinovi vyčítali, že nepřichází s žádným konkrétním řešením hospodářské 

krize a ani není známo složení jeho budoucího kabinetu či jména jeho poradců. 

Právě z těchto důvodů byla nominace Viktora Černomyrdina dvakrát odmítnuta. Při 

druhém hlasování ho podpořilo pouze 138 ze 450 poslanců Státní dumy, přitom 

nutné bylo získat nejméně 226 hlasů. Pokud by došlo i k třetímu odmítnutí 

navrženého kandidáta, je prezident oprávněn vypsat předčasné volby [BBC 1998b; 

Idnes.cz 1998]. K této situaci ale nakonec v roce 1998 nedošlo a Jelcin nakonec 

parlamentu ustoupil. Po jednání s ním byl jako kompromisní kandidát navržen 

nestraník Jevgenij Primakov [BBC 1998a; BBC 1998c].  

Uznávaný diplomat a mimo jiného také dřívější ministr zahraničí Jevgenij Primakov 

působil ve vysoké politice již v éře Michaila Gorbačova, tehdy působil jako jeho 

poradce pro otázky zahraniční politiky. V době krize v Kuvajtu vyjednával i se 

Sadámem Husajnem a jako jeden z mála byl v roce 1994 proti válce v Čečensku. 
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Jediným problémem byla skutečnost, že Primakov nebyl v žádném případě ekonom. 

Přesto jeho nominaci poslanci uvítali a přislíbili mu podporu. Výběr Primakova na 

premiérský post kladně hodnotili také v zahraničí [BBC 1998a, ČT 24 2015; Radio 

Free Europe/Radio Liberty 1998].  

Pro nového premiéra hlasovalo 317 ze 450 poslanců Státní dumy [Volk, Volk 1998]. 

Úřednická vláda Jevgenije Primakova byla vládou přechodnou. Co se složení vlády 

týče, byli zde pouze úředníci, z nichž někteří byli nominování politickými stranami. 

Primakov se projevil jako diplomat i při výběru svých spolupracovníků, neboť 

v jeho kabinetě byly zastoupeny všechny důležité politické frakce zastoupené ve 

Státní dumě. Co se silových ministerstev týče, ministrem zahraničí byl jmenován 

Igor Ivanov. Bývalý ruský diplomat bez politických ambic, u kterého se 

předpokládalo, že bude následovat zahraniční politiku premiéra Primakova. 

Ministrem vnitra se stal Sergej Stěpašin, ministrem obrany pak Igor Sergejev 

[Brunclík 2014a: 11; Volk, Volk 1998].  

Nejdůležitějším úkolem úřednické vlády bylo vypořádat se s hospodářskou krizí a 

stabilizovat zemi. Zejména pak vyplatit obyvatelům všechny dlužné mzdy a 

důchody a podpořit zadlužené regiony. Mimo toho se potýkal premiér Primakov 

také se zahraničně politickými tématy. Například během jeho vlády vstoupily Česká 

republika, Polsko a Maďarsko, bývalé státy Varšavské smlouvy, do Severoatlantické 

aliance. Primakov byl také velkým kritikem intervence Severoatlantické aliance 

v Jugoslávii. Přesto, že tato vláda byla poměrně úspěšná, zůstala nakonec u moci 

pouze půl roku. [ČT 24 2015; Volk, Volk 1998].  

 

14. 4. Sergej Stěpašin  

O možném odvolání premiéra Jevgenije Primakova se hovořilo již dlouho předtím, 

než se tak skutečně stalo. Primakovovi bylo často vyčítáno, že je příliš opatrný a bojí 

se prosazovat nepopulární leč nutná opatření [ČTK 1999b]. Navíc diplomat 

Primakov působil v politice ještě za éry Michaila Gorbačova a z tohoto důvodu 

nepatřil mezi Jelcinovi oblíbence. Byl však zvolen jako kompromisní kandidát, když 

Státní duma dvakrát po sobě neschválila Jelcinem navrženého kandidáta Viktora 
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Černomyrdina premiérem. Jiné zdroje proto hovoří o tom, že premiér Primakov byl, 

na rozdíl od Borise Jelcina, příliš oblíbený. Podle tehdejších průzkumů si více než 

81 procent lidí jeho demisi nepřálo [ČT 24 2015].  

Jeho odvolání přišlo 12. května 1999, krátce před hlasováním Státní dumy o 

prezidentově impeachementu. O den dříve jmenoval Boris Jelcin 1. místopředsedou 

vlády Sergeje Stěpašina, kterého nyní, na základě této funkce, pověřil výkonem 

úřadu předsedy vlády [The Guardian 1999b]. Podnět k zahájení impeachementu 

pocházel především od komunistických poslanců, kteří patřili mezi největší kritiky 

prezidenta Jelcina. Uznání prezidenta vinným Státní dumou bylo ale jen prvním 

krokem. Pro úspěšné sesazení Borise Jelcina by bylo následně ještě nutné získat 

dvoutřetinovou podporu také u Nejvyššího a Ústavního soudu a v horní komoře 

parlamentu [The Guardian 1999a].  

Prezident Jelcin čelil hned pěti obviněním. Počínaje odpovědností za zahájení války 

v Čečensku, konče pak podílem na pádu Sovětského svazu a s tím souvisejícího 

vzestupu Severoatlantické aliance nebo odpovědností za současnou ekonomickou 

krizi. O každém z obvinění hlasovali poslanci zvlášť. Snaha poslanců sesadit Borise 

Jelcina byla ale neúspěšná. Žádné z provinění nezískalo potřebnou podporu 300 

poslanců. Například v případě odpovědnosti prezidenta za čečenský konflikt chybělo 

jen 17 hlasů. Jelcin nad Státní dumou zvítězil [BBC 1999a; Hoffman 1999].  

Pokusit se opakovat situaci ze září 1999 a hledat kompromisního kandidáta bylo 

nyní bezpředmětné. Nový premiér byl proto schválen hned na poprvé. Jeho 

kandidaturu podpořilo 298 poslanců. Stále totiž hrozilo, že pokud by Státní duma 

Jelcinem navrženého kandidáta třikrát odmítla, došlo by k jejímu rozpuštění a byly 

by vypsány předčasné volby [ČTK 1999c].  

Nástupcem Primakova se stal Sergej Stěpašin, tehdejší ministr vnitra. Na rozdíl od 

Jevgenije Primakova patřil Stěpašin do okruhu lidí blízkých prezidentovi a byl jeho 

dlouhodobým spolupracovníkem. Stěpašin potvrdil, že personální obsazení 

klíčových ministerstev zůstane stejné. Nová úřednická vláda bude též pokračovat 

v jednáních s Mezinárodním měnovým fondem a bude nadále zlepšovat sociální 

situaci v Rusku. Stěpašinova vláda byla vládou přechodnou, jejími členy se stali 
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nezávislí úředníci, kteří nebyli navrženi politickými stranami [Brunclík 2014a: 21; 

ČTK 1999d; ČTK 1999e].  

 

14. 5. Vladimir Putin   

Po odvolání Sergeje Stěpašina, jmenoval prezident Jelcin úřadujícím předsedou 

vlády Vladimíra Putina. Aby se mohl ujmout této funkce, jmenoval ho těsně předtím 

třetím místopředsedou vlády. Oficiální důvod Stěpašinova odvolání Jelcin neuvedl, 

jen odcházejícímu premiérovi poděkoval za jeho dosavadní práci. V médiích se 

okamžitě objevila spekulace, že Stěpašin byl na Jelcinův vkus příliš ambiciózní, 

horlivý a především samostatný. Proslýchalo se, že důvodem může být také 

skutečnost, že se Sergej Stěpašin chystal zúčastnit prosincových parlamentních 

voleb s vlastním politickým uskupením. Krátce před svým odvoláním se navíc 

Stěpašin vrátil z Dagestánu, kde se povstalci pokusili vyhlásit nezávislý muslimský 

stát. Právě řešení problémů na Kavkaze bylo pravděpodobně hlavním důvodem, 

proč byl Sergej Stěpašin nahrazen právě Vladimírem Putinem. Příkaz k zásahu 

ruských jednotek v Dagestánu sice dal ještě premiér Stěpašin, samotný průběh byl 

již pod taktovkou Vladimíra Putina [ČTK 1999f; Ihned.cz 1999a; Ihned.cz 1999b; 

Mostýn 1999].  

Současně se jmenováním Putina vyhlásil prezident také parlamentní volby, které se 

měly konat 19. prosince 1999. Putinova vláda byla proto plánovaná jako přechodná. 

Zároveň ale prezident Jelcin oznámil, že by byl rád, kdyby se Vladimír Putin stal 

jeho nástupcem [ČTK 1999f; Fossato, Lambroscini 1999].  

Přesto, že byl Vladimír Putin na Západě poměrně neznámý, měl rozsáhlé zkušenosti 

z různých oblastí – od agenta KGB ve východním Německu, přes působení 

v městské administrativě v Petrohradě, po zástupce šéfa prezidentské kanceláře 

Borise Jelcina. Od roku 1998 pak stál v čele Federální bezpečnostní služby, 

nástupkyně KGB. Z této funkce byl odvolán, aby mohl zastávat úřad předsedy vlády 

[Lidovky.cz, ČTK 2012]. Novým premiérem byl potvrzen 16. srpna 1999. 

Hlasovalo pro něj 233 ze 450 poslanců Státní dumy. Putin slíbil, že bude pokračovat 

v započatých reformách, dohlédne na průběh parlamentních i prezidentských voleb, 

finančně posílí armádu a zajistí, aby lidé dostávali své peníze včas. V celkovém 
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souhrnu tedy prosadí v Rusku právo a pořádek a zemi stabilizuje. Nová úřednická 

vláda by měla zůstat ve větší míře shodná s vládou bývalého premiéra Sergeje 

Stěpašina [ČTK 1999g; Fossato 1999].  

V září zasáhly Moskvu bombové útoky, při kterých zemřelo skoro 300 lidí. Po nich 

následovaly další útoky v jihoruském městě Volgodonsk, kde útočníci opět útočili 

na civilní cíle. Všechny útoky byly přisouzeny čečenským separatistům, kteří krátce 

předtím hrozili odvetou za ruské bombardování. Druhá rusko-čečenská válka začala 

oficiálně 1. října 1999, kdy ruské jednotky vpadly na území Čečenska [Dražanová 

2009; Kronika 20. století: 867]. Svým rozhodným jednáním vůči čečenským 

separatistům si Vladimír Putin získal sympatie obyvatel i prezidenta Jelcina, který 

mu 31. prosince 1999 v televizním projevu symbolicky předal vedení země [Jeffries 

2013: 31; Soukup 2000: 6-7].  

 

14. 6. Michail Kasjanov  

Michal Kasjanov řídil vládu prakticky již od počátku roku 2000, neboť dosavadní 

premiér Putin převzal prezidentský úřad po odstoupivším Borisi Jelcinovi. Boris 

Jelcin rezignoval ve svém televizním projevu 31. prosince 1999. Argumentoval, že 

v nadcházejícím století je potřeba dát příležitost nové generaci a je zbytečné čekat 

dalšího půl roku do řádných prezidentských voleb. Novou generací myslel 

především současného premiéra Vladimíra Putina, který byl velmi populární u ruské 

veřejnosti. Nebylo pochyb, že právě on bude příštím prezidentem a Jelcinovým 

nástupcem. A proto právě jeho pověřil Boris Jelcin na základě zvláštního dekretu 

výkonem prezidentských pravomocí, než bude zvolen nový prezident. Podle ruské 

ústavy se prezidentské volby musí uskutečnit do 90 dnů po odstoupení. Datum bylo 

stanoveno na neděli 26. března 2000 [Sakwa 2007: 25-28; Rose, Munro 2002: 165].  

Vladimír Putin také navrhl svého nástupce na premiérský post. Stal se jím 

dvaačtyřicetiletý vicepremiér Michal Kasjanov. Finanční expert, známý především 

jako hlavní vyjednávač se zahraničními věřiteli v otázce odložení splátek ruského 

státního dluhu. Přesto, že nový premiér zatím neměl vlastní program ani nebylo 

známé složení jeho budoucí vlády, měl u poslanců ve Státní dumě širokou podporu. 

Výměnou za klíčové posty ho podpořili i komunističtí poslanci. Nebylo však 
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žádným tajemstvím, že nová vláda bude spíše prodlouženou rukou Kremlu a 

prezidenta Putina [Bartošová 2000]. Kasjanov se „oficiálně“ se ujal funkce předsedy 

vlády 7. května 2000, po vítězství Vladimíra Putina v březnových prezidentských 

volbách [ČTK 2000]. Nová vláda měla především dohlížet na implementaci 

takzvaného Grefova plánu, což byl program reforem prosazující koncept „welfare 

state“ [Roxburgh 2013: 53; Cook 2013: 153].  

Přes počáteční shodu se premiér Kasjanov během svého vládnutí stal otevřeným 

kritikem Kremlu a prezidenta Putina. Kritizoval především prosazovanou politiku 

hospodářského rozvoje země, nedostatečný ekonomický růst či daňovou reformu. 

Stejně tak nesouhlasil i s vyšetřováním ropného gigantu Yukos či uvěznění Michaila 

Chodorkovského. Přesto vydržel v úřadě téměř 4 roky. Odvolán byl až 24. února 

2004. Oficiálním důvodem byl nesoulad současné vlády s kurzem vývoje země po 

nadcházejících prezidentských volbách, které byly plánované na 14. března 

[Dvořáček 2004; Roxburgh 2013: 53].  

 

14. 7. Michail Fradkov 

Po nečekaném odvolání předsedy vlády Michaila Kasjanova, jmenoval prezident 

Vladimír Putin novým premiérem Michaila Fradkova. Michail Fradkov působil od 

roku 2003 jako zmocněnec Ruska u Evropské Unie, měl také bohaté zkušenosti 

v oblasti mezinárodního obchodu a boje proti korupci. Diplomat Fradkov nebyl 

členem žádné politické strany, což vyhovovalo deklarované změně kurzu vývoje 

země po prezidentských volbách. Nová úřednická vláda se na tuto změnu mohla lépe 

adaptovat, neboť nepřicházela s žádným vlastním politickým programem. Fradkov 

byl zkušený, schopný, ale zároveň také poslušný technokrat. Nového předsedu vlády 

musela schválit také Státní duma. Pro Michaila Fradkova hlasovalo 352 ze 450 

poslanců, 24 poslanců se hlasování zdrželo [Dvořák 2004; Hromádka, Voldán 2004; 

McFaul, Petrov, Ryabov 2010: 109; Voldán 2004].  

Podle ruské ústavy, musí se zvolením nového prezidenta podat současná vláda 

demisi. Tato situace nastala při opětovným zvolením Vladimíra prezidentem, 

Michail Fradkov proto vedl celkem dvě ruské vlády. Poprvé byl Michail Fradkov 

jmenován předsedou vlády v březnu 2004. Po druhé byl oficiálně jmenován 
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výnosem znovuzvoleného prezidenta Putina 12. května 2004. Stalo se tak v souladu 

s článkem 116 ruské ústavy, kdy je vláda, v případě zvolení nového prezidenta, 

povinna podat demisi [Brunclík 2014a: 5; Hill, Cappelli 2013: 138]. Počet členů 

nové úřednické vlády se snížil z původních 30 na 17 členů. Nový předseda vlády se 

dal slyšet, že nový kabinet bude mnohem kompaktnější a efektivnější než 

odstupující vláda. Jediným vicepremiérem se stal Alexandr Žukov, resort obrany 

získal Sergej Ivanov, šéfem ruské diplomacie byl jmenován Sergej Lavrov [Idnes, 

ČTK 2004]. Úkolem úřednické vlády bylo chránit a prosazovat ruské ekonomické a 

obchodní zájmy, zejména pak oblast zbrojního průmyslu, ve které patří Rusko ke 

světové špičce [Dvořák 2004].  

Ani tato úřednická vláda však neměla dlouhého trvání. Nečekaný zvrat nastal 

12. září 2007. Podle oficiálních zdrojů požádal premiér Fradkov při své audienci 

v Kremlu o rozpuštění vlády. Stalo se tak několik měsíců před parlamentními 

volbami a půl roku před prezidentskými. Hlavním důvodem rezignace bylo umožnit 

prezidentovi připravit zemi na nadcházející volby i období po nich včetně možnosti 

výběru nové vládnoucí garnitury [Dvořák 2007; Harding 2007; Idnes, Reuters 

2007].  

 

14. 8. Viktor Zubkov  

Krátce po nečekané rezignaci vlády Michaila Fradkova, navrhl prezident Putin na 

post nového premiéra poměrně neznámého úředníka Zubkova. Tato nominace byla 

velkým překvapení, neboť se v médiích často spekulovalo, že nástupcem Michaila 

Kasjanova bude Sergej Ivanov, současný vicepremiér, bývalý agent KGB a blízký 

přítel prezidenta. Nakonec ale Vladimír Putin navrhl na post předsedy vlády dalšího 

technokrata [Harding 2007; Idnes, Reuters 2007]. Viktor Zubkov, šestašedesátiletý 

bývalý šéf zemědělského družstva, který od roku 2001 působil jako šéf 

monitorovacího výboru ministerstva financí [Novák 2007; Ziliziová 2007]. 

S Vladimírem Putinem ho spojovalo společné působení na petrohradské radnici na 

počátku 90. let. Zubkov byl také jedním z mála lidí, kteří byli pozváni v roce 2000 

na oslavu Putinových narozenin [Donaldson, Nogee 2014: 133; Fox News 2007].  
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Ve finančních kruzích byl Zubkov známý svým bojem proti oligarchům a proti 

snahám o legalizaci příjmů z trestné činnosti [Dražanová 2007b]. Situace v Rusku 

některým pozorovatelům mohla připomínat rok 1999, kdy tehdejší prezident Boris 

Jelcin jmenoval premiérem nepříliš známého Vladimira Putina. Ten ho později 

vystřídal v prezidentském křesle. Ruská ústava dovoluje vykonávat funkci ruského 

prezidenta pouze ve dvou po sobě následujících funkčních obdobích. Prezident Putin 

tak v nadcházejících březnových prezidentských volbách (2008) již nemohl potřetí 

kandidovat. Možnost  budoucí kandidatury v prezidentských volbách před novináři 

připustil i samotný Zubkov [Dražanová 2007a; Idnes, Reuers 2007; Novák 2007; 

Ziliziová 2007].  

Pro premiéra Zubkova hlasovalo 381 ze 450 poslanců. Nově jmenovaná vláda měla 

velké plány – rozvoj infrastruktury, zavedení tržní ekonomiky, lepší podmínky pro 

zahraniční investice. Prioritou ale stále zůstávaly investice do armády a vojenské 

techniky [Dražanová 2007b; [Dvořák 2007; Novák 2007; Pazderka, Pilbauerová 

2007].  
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15. Řecko 

Řecko patří mezi země, které mají s úřednickými vládami bohatou zkušenost. Od 

roku 1989 se jich zde vystřídalo již pět. Značný podíl na této skutečnosti má 

stranický a ústavní systém. Po pádu vojenské junty v roce 1974 se řecký systém 

polarizoval na středopravicovou Novou demokracii, středo-levicové Panhelénské 

socialistické hnutí a třetí, ze systému vyloučenou stranu, kterou lze obecně označit 

za komunistickou. S úřednickými vládami počítala také řecká ústava, pro kterou 

jsou typická striktní pravidla pro jmenování předsedy vlády. V článku 37 ústava 

předpokládá situaci, kdy ani jedna ze stran nebude schopna sestavit většinou ani 

koaliční vládu. V tomto případě může prezident jmenovat předsedou vlády předsedu 

nejvyššího správní soud, kasačního soudu, trestního soudu nebo účetního dvora 

[Pastorella 2014: 3-5].  

Ústava byla využita například v situaci, kdy po rozpadu vládní koalice nebylo 

možné sestavit politickou vládu. Příkladem může být úřednická vláda Joannise 

Grivase (v úřadu od 12. října 1989 do 23. listopadu 1989), která vedla zemi do 

předčasných voleb. Stejně tak byla na základě 37. článku jmenována i úřednická 

vláda Panajotise Pikramenose, když po parlamentních volbách do dolní komory 

nebyly strany schopné sestavit většinovou vládu. Díky povolebnímu patu byla 

jmenována i úřednická vláda Xenofóna Zolotase (v úřadu od 23. listopadu 1989 do 

11. dubna 1990). Vznik úřednických vlád ovlivnila také ekonomická krize, se kterou 

se Řecko potýká dodnes. Nutnost přijetí úsporných opatření vedla ke vzniku 

úřednického kabinetu hned dvakrát. Poprvé v roce 2011, kdy se vedení Řecka ujal 

úřednický kabinet Lucase Papedemose (v úřadu od 11. listopadu 2011 do 16. května 

2012). Podruhé, když se řeckou premiérkou stala Vasiliki Thanuová (v úřadu od 27. 

srpna 2015 do 21. září 2015). Tato úřednická vláda není z logických důvodů 

uvedena v původních tezích této diplomové práce, neboť v době jejich zpracování 

ještě neexistovala [Brunclík 2014a: 21-22; ČTK 2015a]. 

Je velmi typické, že úřednické kabinety měly ve většině případů omezený mandát. 

Jejich hlavním úkolem bylo dovést zemi k předčasným volbám. Výjimkou je pak 

pouze kabinet Lucase Papademose, který byl zpočátku také časově omezený, ale 

z důvodů nutnosti přijetí záchranných plánů pro řeckou ekonomiku, byly předčasné 
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volby o několik měsíců posunuty. S ohledem na složení úřednických kabinetů, patří 

mezi kabinety, v nichž sedí pouze úředníci, kteří nebyli nominování politickými 

stranami. Jedná se o kabinet Joannise Grivase a Panajotise Pikramenose. Naopak v 

kabinetu Xenofóna Zolotase a Lucase Papademose měli převahu členové politických 

stran. U zatím poslední úřednické vlády Vasiliky Thanuové se jednalo o kabinet 

s převahou úředníků [Brunclík 2014a: 21-22; ČTK 2015a; Houska et al. 2011].  

 

15. 1. Joannis Grivas a Xenofón Zolotas 

Po červnových parlamentních volbách v roce 1989, kde žádná z politických stran 

nezískala většinu, stanul v čele nové vlády Tzannis Tzannetakis, zasloužilý bojovník 

za řeckou svobodu a demokracii. Tzannetakis se stal symbolem sblížení řeckých 

politických stran, které bylo pro další směřování země velmi potřebné. Členy jeho 

vlády takzvané všenárodní koalice byly dvě nejsilnější politické strany – 

Panhelénské socialistické hnutí a Nová demokracie. Třetím členem vlády se stala 

radikální levicová koalice Synaspismés. Bohužel vládní jednota netrvala dlouho, 

právě radikální Synaspismés byla nakonec důvodem, proč Tzannetakisova vláda 

v prosinci roku 1989 padla [Pastorella 2014: 6-7; Kathimerini.com 2010; Lentz 

2014: 337].  

Nastalá politická krize, kterou vyvolal pád předchozí vládní koalice, vyústila ve 

jmenování úřednické vlády, která měla Řeky dovést k předčasným volbám. 

Premiérem historicky první řecké úřednické vlády od pádu diktatury se 12. října 

1989 stal Joannis Grivas, řecký právník a předseda Nejvyššího soudu (1989–1990). 

V situaci, kdy žádná z politických stran není schopna sestavit vládu, zmocňuje 

prezidenta jmenovat premiérem některého ze zástupců soudní moci 37. článek řecké 

ústavy. Z hlediska původu se tak v tomto případě nejedná o kabinet parlamentního 

ani prezidentského původu, ale o specifický případ vycházející přímo z řecké ústavy 

[Brunclík 2014a: 10; Lansford 2012: 547; Spyropoulos, Fortsakis 2009: 139]. 

Grivasova vláda byla od počátku plánovaná jako přechodná a měla jasný účel – vést 

zemi do doby, než bude v předčasných volbách zvolena nová vláda [Brunclík 2014a: 

8]. Jejími členy byli pouze úředníci, kteří nebyli nominováni politickými stranami 

[Brunclík 2014a: 21].  
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Předčasné volby se konaly již 5. listopadu 1989, ale potřebné výsledky nepřinesly. 

Nová Demokracie v nich sice získala přes 46 % hlasů, to ale na většinovou vládu 

nestačilo. Druhé se pak umístilo Panhelénské socialistické hnutí, které obdrželo 

téměř 41 % a na třetím místě skončila strana Synaspismós s necelými 11 % 

[Brunclík 2014a: 21; Lentz 2014: 337; Rasch a Tsebelis 2013: 146]. Žádná ze stran 

nebyla schopna sestavit většinovou vládu a zároveň ani ochotna vytvořit vládu 

koaliční. Povolební pat proto způsobil, že premiérem byl zvolen další úředník. 

Novým předsedou vlády se stal pětaosmdesátiletý Xenofón Zolotas. Uznávaný 

ekonom a bývalý dlouholetý prezident národní banky nastoupil do funkce 23. 

listopadu 1989. I tato úřednická vláda měla jen časově omezený mandát. Jejím 

hlavním úkolem však nebylo jen dovést Řecko k dalším volbám, jak tomu bylo u 

jeho předchůdce, ale také vypořádat se s ekonomickou krizí. Tvrdá úsporná opatření 

prosazovaná vládou, ale znamenala také velmi nejistou podporu v parlamentu [Lentz 

2014: 337; Pastorella 2014: 7-8].  

Na rozdíl od Grivase, který byl premiérem velmi krátce, zůstal premiér Zolotas 

v čele vlády až do listopadu 1990, kdy ve volbách zvítězila Národní demokracie. 

Někdy se hovoří o dvou úřednických vládách premiéra Zolotase, neboť v únoru 

1990 proběhly velké personální změny, které způsobil odchod Nové demokracie 

z vlády, a posun složení vlády směrem k převaze úředníků [Generální sekretariát 

vlády nedatováno; McDonnell a Valbruzzi 2014: 665; Rasch a Tsebelis 2013: 146; 

Pastorella 2014: 8].  

 

15. 2. Lucas Papademos 

Finanční krize otřásla nejen ekonomikou mnoha zemí, ale také řadou vlád. Jednou 

z nich byla i vláda řeckého premiéra George Papandreua, který kvůli finanční krizi 

rezignoval na svou pozici v listopadu 2011. Po dlouhých vyjednáváních politických 

stran měla současnou vládu nahradit široká koalice národní jednoty, která měla být 

složená jak z politiků, tak i z úředníků. Řecko tak reagovalo na situaci okolo dříve 

plánovaného referenda, ve kterém měli občané rozhodnout, zda přijmou či odmítnou 

půjčku od Evropské unie. Toto řecké dilema vyvolalo v ostatních zemích unie vlnu 

zděšení a obav o budoucnost celé eurozóny. I přesto, že bylo nakonec referendum 
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odvoláno a vláda premiéra Papandreua těsně ustála hlasování o důvěře3, bylo 

potřeba znovu získat ztracenou důvěru v Evropě. Spolupráce politických stran na 

nové vládě proto měla být zárukou, že je Řecko schopno i nadále plnit své závazky. 

Jelikož premiér Papandreu účast v nové vládě odmítl, bylo nutné najít jiného 

vhodného kandidáta na premiérské křeslo [Hanáčková et al. 2011; Smetanová a 

Kašpar 2011]. George Papandreu původně navrhoval za svého nástupce předsedu 

Parlamentu Fillippa Petsalinika. Jeho nominace ale vyvolala nevoli jak u 

vládnoucích socialistů, tak i u opozičních pravicových stran. Nakonec se tedy 

politické strany dohodly na ekonomovi a nestraníkovi Lucasi Papademovi [Cyprich 

a Dorňáková-Stamu 2011].  

Lucas Papademos, bývalý viceprezident Evropské centrální banky a vyučující na 

Harvardské univerzitě nastoupil do funkce 11. listopadu 2011. Stal se tak již třetím 

řeckým premiérem, který stál v čele úřednické vlády. Díky svým znalostem byl 

ideálním kandidátem pro jednání s věřiteli. Hlavním úkolem úřednické vlády bylo 

prosadit nové podmínky k přijetí dalších půjček pro záchranu řecké ekonomiky a 

zároveň dovést zemi k předčasným volbám. Aby Řekové dosáhli na půjčku 

v astronomické výši 100 miliard, bylo nutné plošné snížení důchodů a příjmů o 

čtvrtinu. Méně peněz nové putovalo také do nemocnic, na univerzity a na další 

veřejné služby. [Houska et al. 2011; Pastorella 2014: 9-10].  

Nová vláda se skládala ze 49 členů (včetně státních tajemníků a administrativy). 

Převahu zde měli členové politických stran, zejména pak socialisté z Panhelénského 

socialistického hnutí. Několik křesel získaly nově i pravicová strana Nové 

demokracie a strana Lidové ortodoxní výzvy. Vládu podpořila 4 politická uskupení, 

takže při hlasování o důvěře bez potíží získala 255 z 300 poslaneckých hlasů. Své 

ministerské křeslo si v nové vládě udržel i bývalý ministr financí Evangelos 

Venizelos [Hanáčková a Dvořáková 2011; Brunclík 2014a: 21]. Mandát vlády 

premiéra Papadema nebyl zpočátku plánován jako časově omezený, ukončily ho ale 

předčasné volby. Ty byly nejprve plánované již na 19. února následujícího roku. 

Ukázalo se ale, že do té doby nestihne úřednická vláda přijmout všechna nutná 

opatření, která si dala za cíl a nové volby by tak mohly narušit průběh záchrany 

                                                           
3 Vládu podpořilo jen 153 ze 300 poslanců.   
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řecké ekonomiky. Termín nových parlamentních voleb byl nakonec stanoven až na 

6. května 2012. Úřednická vláda tak nakonec zůstala ve funkci 187 dní [Pavlíček a 

Cyprich 2011; Čechová et al. 2012].  

 

15. 3. Panajotis Pikrammenos 

Podle předvolebních průzkumů se předpokládalo, že předčasné volby v květnu 2012 

ovládne současná vládní koalice skládající se z Panhelénského socialistického hnutí 

a Nové demokracie. Vítězem voleb se skutečně stala Nová demokracie, ale získala 

pouze necelých 19 % hlasů a 108 poslaneckých mandátů. Na druhém místě se 

umístila radikální levicová Syriza s necelými 17 % a s 52 mandáty. Teprve až třetí 

místo obsadilo Panhelénské socialistické hnutí, které získalo něco málo přes 13 % 

hlasů. S tímto výsledkem získalo ve sněmovně pouze 41 poslaneckých křesel. Do 

parlamentu se dále dostala strana Svobodní Řekové, komunistická strana, Zlatý úsvit 

a Demokratická levice. Současná vládní koalice tak získala pouze 149 z 300 

mandátů a ani žádná jiná politická strana nebyla schopna vytvořit fungující vládní 

koalici s potřebnou většinou. Povolební pat tak opět zapříčinil nástup úřednické 

vlády [Jiráček 2012; Pastorella 2014: 11].  

Premiéra Papadema tak ve funkci dočasně nahradil další „úředník“ – Panajotis 

Pikrammenos. Původ kabinetu je v tomto případě nutné opět hledat v řecké ústavě, 

která řeckému prezidentovi nařizuje jmenovat premiérem některého ze zástupců 

soudní moci. Novým premiérem byl proto jmenován Nejvyšší soudce správního 

soudu Pikrammenos. Svou přísahu složil již 17. května 2012. Novou vládu čekal 

opět jediný, ale zásadní úkol - dovést zemi k dalším předčasným volbám, které byly 

vyhlášeny na 17. června 2012.  

Mandát této úřednické vlády byl extrémně krátký, trval pouhý jeden měsíc. Z tohoto 

důvodu v jeho vládě zasedali pouze úředníci a politické strany neměly na jejich 

výběr žádný vliv. S blížícími se volbami se v Evropě se opět začínalo mluvit o 

možnosti tzv. „GREXIT“ čili odchodu Řecka z eurozóny, zejména v případě, že by 

ve volbách tentokrát zvítězila Syriza [Smith 2012; Bělovská a Vydrová 2012; Polák 

a Skalický 2012; Pastorella 2014: 11].  
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15. 4. Vasiliki Thanuová 

V čele zatím poslední úřednické vlády v Řecku stála Vasiliki Thanuová. Thanuová 

je historicky první ženou ve funkci řeckého premiéra. Tato úřednická vláda vznikla 

poměrně nedávno – v srpnu 2015. Vláda byla důsledkem ekonomické krize, se 

kterou se Řecko potýkalo již řadu let. Po demisi vlády Alexise Tsiprase, pověřil 

prezident Prokopis Pavlopulos sestavením nové vlády, v souladu s řeckou ústavou, 

předsedkyni nejvyššího soudu Thanuovou [ČTK 2015a].  

Vláda premiérky Thanuové byla opět pouze vládou přechodnou. Předčasné volby 

byly naplánované již na 20. září 2015. Klíčové posty proto v úřednické vládě 

obsadili uznávaní odborníci z mnoha oborů. Například ministrem financí byl 

jmenován Jorgos Chuliarakis, který dlouho působil jako vyjednávač s řeckými 

věřiteli. Ministrem zahraničí se stal Petros Molyviatis, bývalý řecký diplomat, který 

tuto funkci již v minulosti několikrát vykonával [ČTK 2015a].  

Jak již bylo řečeno, Thanuová ve funkci vystřídala premiéra Alexise Tsiprase 

(Syriza), který podal svou demisi 20. srpna 2015. Tsiprasově vládě se nepodařilo 

dosáhnout všech vytyčených cílů a proto odstoupila. Nechala na občanech, aby 

v předčasných volbách rozhodli o dalším směřování země. Jejich hlasy měly 

rozhodnout, zda jsou vládou přijaté reformy a vyjednané ústupky dostačující či zda 

by se vedení země měl ujmout někdo jiný a lepší [Český rozhlas a ČTK 2015a]. 

Dalším důvodem k předčasným volbám byly také problémy uvnitř Koalice radikální 

levice, zejména pak její nejednotnost. Pro nová úsporná opatření schválená vládou 

nehlasovala téměř třetina jejích poslanců. Proti požadavku na předčasné volby se 

postavil především lídr Nové demokracie Evangelos Meimarakis, který se z pozice 

druhé nejsilnější parlamentní strany domáhal svého zákonného práva na možnost 

sestavit vládu4 [Radačičová 2015].  

 

 

                                                           
4 Podle řecké ústavy musí prezident republiky před vypsáním předčasných voleb nejprve 

dát možnost sestavit vládu předsedům dalších dvou nejsilnějších stran v  Poslanecké 

sněmovně.  
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16. Srbsko - Mirko Cvetkovič 

Jmenování úřednické vlády Mirka Cvetkoviće předcházela hluboká vládní krize, 

která vyvrcholila v březnu 2008 v demisi vlády premiéra Vojislava Koštunici. 

Názorové rozpory mezi vládními stranami se plně projevily již v únoru 2008, kdy 

Kosovo jednostranně vyhlásilo svou nezávislost na Srbsku. Problematickou se ale 

následně ukázala především otázka budoucího vstupu Srbska do Evropské Unie, 

neboť většina evropských států, na rozdíl od Srbska a jeho politických představitelů, 

kosovskou nezávislost uznala. Premiér Koštunica zastával v této situaci názor, že 

dokud ostatní státy nezmění své stanovisko, bude blokovat další sbližování země 

s Evropskou unií. Jeho vládní partner Demokratická strana byla však odlišného 

názoru a viděla budoucnost Srbska v Evropské unii i za cenu ztráty Kosova. Tyto 

spory mezi koaličními partnery nakonec byly 8. března 2008 příčinou pádu celé 

vlády. Odstupující vláda následně vyzvala prezidenta k rozpuštění parlamentu a 

vypsání předčasných voleb. Prezident Tadič jejich přání vyslyšel a 3. března 2008 

parlament rozpustil.  [ČT 24 2008a; ČT 24 2008b; Podaný 2008].  

Současně vyhlásil předčasné volby na 11. května 2008, ve kterých měli voliči 

rozhodnout o budoucím směřování země. Termín voleb nebyl zvolen náhodně, na 

stejný den již byly naplánované i komunální volby. Jednotný termín měl zvýšit 

zájem veřejnosti a zároveň snížit náklady na jejich konání. Vítězem předčasných 

voleb se stala prozápadní Srbská proevropská koalice prezidenta Tadiče, která 

získala přes 38 %. Druhé a třetí místo obsadily ultranacionalistická Srbská radikální 

strana a strana bývalého premiéra Koštunici Demokratická strana Srbska – Nové 

Srbsko. Do parlamentu se dostala také socialistická strana a liberální demokraté 

[ČTK 2008]. Parlamentní volby skončily povolebním patem neboť, proevropským 

stranám ani nacionalistům se nepodařilo získat potřebnou většinu. Následovalo 

dlouhé povolební jednání parlamentních stran [Mihalco, Reuters 2008].  

Nakonec byl na premiérský post jmenován Mirko Cvetkovič, uznávaný ekonom a 

dosavadní ministr financí. Stal se kompromisním kandidátem, neboť prezident Tadič 

se chtěl jeho jmenováním vyhnout problémům, které by přinesl boj dalších dvou 

kandidátů Bojana Pajtiče a Vuka Jeremiče o premiérské křeslo. Vládu Mirka 

Cvetkoviće lze zařadit sice mezi úřednické vlády, ale jedná se o hraniční případ. 
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Cvetković byl sice formálně nezávislým úředníkem a finančním expertem 

s minimem politických zkušeností, zároveň ale nelze popřít jeho úzké vazby 

k Tadičově straně. Koaličním partnerem vítězné Srbské proevropské koalice se stala 

poněkud kontroverzní Socialistická strana Srbska, založená roku 1990 Slobodanem 

Miloševičem. Přesto, že se socialisté ve volbách umístili až na čtvrtém místě, byli 

jedinou možnou alternativou pro sestavení většinové vlády. Dále se k nové vládě 

připojili také zástupci stran podporující etnické menšiny [Brunclík 2014a: 4-5; ČTK 

2008; ČTK, Lidovky.cz 2008; Janev 2008].  

Díky této podpoře získala 7. července 2008 Cvetkovićova „pro evropská“ koalice při 

hlasování o důvěře 127 poslaneckých hlasů z celkového počtu 250 poslanců. 

Cvetkovičova vláda se skládala z 24 ministrů, kteří byli zároveň členy politických 

stran. Post prvního místopředsedy byl vyčleněn pro zástupce socialistů. Nový 

kabinet měl časově neomezený mandát, jeho hlavním cílem bylo přiblížení Srbska 

k Evropské Unii, zejména pak podepsání Stabilizační a asociační dohody. Předtím 

ale země ještě musela podniknout kroky k dopadení válečných zločinců, mezi které 

patřil například i generál Ratko Mladič. Dále se měla nová vláda zaměřit také na 

hospodářské cíle jako snížení inflace či nezaměstnanost. Důležitý byl i boj se 

zločinem a korupcí. Vláda taktéž při nástupu do funkce prohlásila, že nikdy neuzná 

nezávislost Srbska a že podnikne veškeré kroky k obnovení původní celistvosti státu 

[ČTK 2009b; Fingerland 2008]. 
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17. Ukrajina 

Éra úřednických vlád začala na Ukrajině již v roce 1990, kdy v důsledku 

občanských nepokojů odstoupil tehdejší předseda rady ministrů Vitalij Masol 

[Reuters 1990]. Tehdy byla jmenována první úřednická vláda Vitolda Fokina (v 

úřadu od 14. listopadu 1990 do 1. října 1992). Během jeho vlády deklarovala 

Ukrajina svou nezávislost, v oblasti ekonomických reforem se jí ale nedařilo a vládě 

byla vyslovena nedůvěra. Prezident Kravčenko, navzdory přání pozice, nevypsal 

předčasné volby, ale jmenoval další úřednickou vládu. V jejím čele stanul Leonid 

Kučma (v úřadu od 13. září 1992 do 22. září 1993). Hlavním úkolem jeho vlády 

bylo opět prosazení ekonomických reforem. Následná ztráta parlamentní podpory 

Kučmových reforem, vedla k jeho rezignaci [Brunclík 2014a: 22-23; Europa 

Publications 2001: 256-257; Prizel 1997: 346]. 

Další úředník byl jmenován v době prezidentských voleb. Právě výběrem Vitalije 

Masola (v úřadu od 16. června 1994 do 1. března 1995) se chtěl prezident Kravčuk 

zavděčit komunistům a získat jejich hlasy. Vítězem voleb ale stal bývalý premiér 

Kučma, který v komunisty ovládaném parlamentu neměl šanci posadit nějakého 

liberálnějšího kandidáta. Následující období je tak charakterizováno bojem o 

ekonomické reformy mezi prezidentem a premiérem, kdy premiér spolu s komunisty 

blokoval prezidentem navržené reformy [Brunclík 2014a: 22-23; Europa 

Publications 2003: 257; Shoemaker 2012: 161]. Masolově vládě byla vyslovena 

nedůvěra a do čela vlády byl dosazen tehdejší vicepremiér Jevhena Marčuk (v úřadu 

od 8. června 1995 do 28. května 1996). Marčukova úřednická vláda uznala 

prezidentovo vedoucí postavení, i tak se mu ale nedokázala zavděčit. Prezident 

kritizoval zejména pomalé tempo reforem. Největším problém byla ale Marčukova 

rostoucí popularita, která by mohla ohrozit Kučmovo znovuzvolení v prezidentských 

volbách v roce 1999. Marčuk byl proto pro jistotu z premiérské funkce odvolán 

[Brunclík 2014a: 22-23; Bukkvoll 1997: 8; Katchanovski, Kohut a kol. 2013: 358]. 

Poslední úřednickou vládou byla vláda Viktora Juščenka (v úřadu od 22. prosince 

1999 do 29. května 2001). Jmenování Juščenka předcházela dohoda s prezidentem 

Kučmou. Ten nabízel Juščenkovi jmenování premiérem výměnou za jeho neúčast 

v prezidentských volbách a jeho podporu. V listopadu 1999 Kučma svůj 
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prezidentský post skutečně obhájil a Juščenko bez potíží získal důvěru parlamentu. 

Ač jeho vládu provázela řada problémů a politických skandálů, dokázala tato 

úřednická vláda zprůhlednit ukrajinskou ekonomiku a byla tak jednou 

z nejúspěšnějších ukrajinských vlád [Abrams 2007: 57; Brunclík 2014a: 22-23; 

Mlejnek 2014; Lavička 2001].  

 

17. 1. Vitold Fokin  

Fokinův předchůdce, předseda rady ministrů Vitalij Masol, byl prvním vysoce 

postaveným ukrajinských politikem, který odstoupil v důsledku občanských 

protestů. Ty vyvrcholily v říjnu 1990 a účastnili se jich především studenti. Žádali 

přijetí nové ústavy, která by deklarovala ukrajinskou nezávislost. Obávali se, že 

deklarace ukrajinské státní suverenity z 16. července 1990 je vnímána spíše jako 

potvrzení ukrajinské autonomie v rámci Sovětského svazu, a Moskva se bude snažit 

si Ukrajinu za každou cenu udržet. Lidé žádali také rezignaci Vitalije Masola, neboť 

jeho ekonomická politika silně poškozovala ukrajinské zájmy a znemožňovala 

přechod na tržní ekonomiku. Chtěli také vlastní armádu, aby občané mohli 

vykonávat svou základní vojenskou službu na ukrajinské půdě, a novou měnu. 

V ulicích Kyjeva protestovalo v říjnu přes 100 tisíc lidí. Někteří zahájili protestní 

hladovku, v několika vysokých školách se studenti zabarikádovali. I v řadě dalších 

ukrajinských měst vyjádřili lidé demonstrantům podporu. Rezignaci Vitalije Masola 

následně potvrdil 17. října 1990 předseda Nejvyššího sovětu Ukrajiny Leonid 

Kravčuk [Åslund 2009: 21; Kuzio 2016: 142; Reuters 1990].  

Jeho nástupcem se stal Vitold Fokin, který byl zároveň také prvním předsedou vlády 

nezávislé Ukrajiny. V letech 1987–1990 působil jako šéf státní plánovací komise 

[Katchanovski, Kohut a kol. 2013: 178].  Nová úřednická vláda nebyla časově 

omezená. Premiér Fokin se snažil do svého kabinetu zapojit i několik zástupců 

opozice. Vicepremiérem byl jmenován Volodymyr Lanovyi, člen parlamentní 

skupiny Nová Ukrajina. Ministrem životního prostředí byl jmenován člen Zelených 

Yurii Shcherbak. Ministrem školství byl jmenován Petro Talenchuk [Meleshevich 

2007: 67]. Dne 24. srpna 1991 přijal Nejvyšší sovět Ukrajiny deklaraci ukrajinské 

nezávislosti. Deklarace byla následně schválena 1. prosince v referendu, kde se pro 
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nezávislost vyjádřilo přes 90 % zúčastněných. Ve stejný den se konaly také 

prezidentské volby, jejichž vítězem a současně prvním demokraticky zvoleným 

prezidentem se stal Leonid Kravčuk [Encyklopædia Britanica 2014; Europa 

Publications 2003: 256]. 

Vitold Fokin se pokusil napodobit ekonomickou politiku Leonida Brežněva, avšak 

pouze ve velmi omezené míře. Politiku této vlády tak lze popsat jako velmi 

konzervativní. Na jaře 1992 byl schválen program ekonomických reforem, většina 

z nich ale znamenala spíše zhoršení celkové ekonomické situace než její zlepšení 

[Kaufman, Hardt 1993: 963; Shen 1996: 75]. Liberalizace cen, která započala již 

v lednu 1992, vedla k prudkému zvýšení cen. Během několika dnů se ceny zvýšily 

až na 10násobek původní hodnoty. Pod tlakem parlamentu byla následně zavedená 

opětovná kontrola nad cenami některých druhů zboží. Vláda také mimo jiné omezila 

export a část mzdy začala být od ledna 1992 vyplácena v nové paralelně zaváděné 

měně – takzvaných kuponech.  [Shen 1996: 75; Zon 2000: 226].  

Vitold Fokin odolával tlaku opozice, která žádala jeho odvolání a následnou obměnu 

vládního kabinetu, až do října 1992. Zhoršující se ekonomická situace a obvinění 

z korupce vedly 1. října 1992 k vyslovení nedůvěry a Fokinovu odstoupení 

[Katchanovski, Kohut a kol. 2013: 178; Kaufman, Hardt 1993: 963].   

 

17. 2. Leonid Kučma  

Úřednická vláda Vitolda Fokina odolávala tlaku demokratické opozice až do října 

1992. Její konzervativní ekonomická politika nepřinesla očekávané zlepšení, a 

naopak spíše prohloubila ekonomické problémy země. Vláda ale měla dlouhodobě 

podporu prezidenta Kravčuka a jen díky tomu mohla zůstat ve funkci tak dlouho. 

Prezident Kravčuk se však více než o ekonomický vývoj země zajímal o rozšíření a 

utužení svých pravomocí. Ukrajinská ústava byla v tomto směru poněkud vágní a 

kompetence jednotlivých mocenských složek se vzájemně překrývaly. V červnu 

prezident Kravčuk využil příležitosti a z vlády odvolal ministra pro hospodářství, 

kterého vinil z přílišného nárůstu cen.  Proreformní ministr Volodymyr Lanovyi, 

člen parlamentní skupiny Nová Ukrajina, byl někdy označován za ukrajinského 
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Jegora Gajdara. Na jeho místo byl však nyní dosazen komunista Symoněnko a 

nedalo se předpokládat, že nastane nějaký výrazný posun [Kravchuk 2003: 51-52; 

Kubová 2002; Prizel 1997: 346]. Nyní již ale Ukrajina nutně potřebovala změnu. 

V červenci těsně ustála úřednická vláda hlasování o nedůvěře. Při dalším hlasování 

30. září již ale byla úřednické vládě Vitolda Fokina vyslovena nedůvěra a premiér 

následně 1. října rezignoval. [Kravchuk 2003: 52; Shen 1996: 75].  Než byl 

jmenován nový předseda vlády, řízením země byl na několik následujících dní 

dočasně pověřen právě zmíněný Valentin Symoněnko [Brunclík 2014a: 23; Prizel 

1997: 346].  

Přáním opozice byly předčasné volby, ale její snaha, sesbírat za tímto účelem 

3 miliony podpisů, selhala. Nová vláda byla proto opět vytvořena z přání prezidenta 

Kravčuka. Sestavením vlády byl pověřen nestraník Leonid Kučma. Kučma byl 

vystudovaný inženýr, který působil nejprve v kosmodromu Bajkonur, poté se stal 

ředitelem dněpropetrovské továrny vyrábějící rakety Južmaš. [Encyklopædia 

Britanica 2011; Prizel 1997: 346]. Nového premiéra následně 13. října schválil 

parlament, kde pro Kučmu hlasovalo 316 ze 377 poslanců. Mandát úřednické vlády 

byl časově omezený, neboť prezidentský mandát Leonida Kravčuka končil v končil 

již v roce 1994 [Brunclík 2014a: 20; Europa Publications 2001: 256; Schmemann 

1992].  

Úřednický kabinet Leonida Kučmy reprezentoval změnu. Byl složen z části 

z odborníků, z části pak ze zástupců průmyslové lobby a členů demokratické 

opozice. Ukrajinská ekonomika byla v kritickém stavu a Kučma to přičítal zejména 

neschopnosti předchozích vlád [Meleshevich 2007: 68; Shen 1996: 75]. Při nástupu 

do funkce se proto zavázal, že sníží státní deficit a znovu obnoví (i přes nesouhlas 

prezidenta Kravčuka) vztahy s Moskvou a dalšími členy Společenství nezávislých 

států. Ekonomická krize, dle jeho názoru, představuje pro Ukrajinu mnohem větší 

bezpečnostní hrozbu, než jakou pro ni představuje jakýkoliv jiný stát. [Brzezinski, 

Sullivan 1997: 254; Prizel 1997: 346]. Zároveň požádal parlament o mimořádné 

rozšíření svým pravomocí v oblasti ekonomických reforem na následujících 6 

měsíců, aby mohl efektivně řešit hlubokou ekonomickou krizí, která Ukrajinu 

zasáhla. Parlament Kučmův návrh schválil většinou 308 hlasů [Miller 2006: 121].  
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Následně spolu se svými ministry představil Leonid Kučma svůj vlastní model 

přechodu z centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní. Tento speciální 

ukrajinský model spočíval ve státem řízeném přechodu, který měl zajistit jak 

sociální stabilitu, tak absolutní kontrolu nad jeho průběhem [Kravchuk 2003: 52; 

Miller 2006: 121]. Nová úřednická vláda si dala za cíl stabilizovat ceny a do konce 

roku 1992 snížit a udržet inflaci v maximálním rozmezí od 6 do 10 %, neboť udržení 

inflace v rozumné míře bylo hlavním předpokladem pro zavedení nové měny [Shen 

1996: 75; Schmemann 1992]. V lednu 1993 formulovala vláda základní principy 

ekonomické politiky. Patřila mezi ně například reforma daňového systému, který 

měl být více progresivní, pravidelné snižování inflace o několik procent měsíčně či 

zavedení kontroly nad výší mezd a cen. Program sliboval konkrétní cíle ekonomické 

tranzice, a proto byl také v únoru bez komplikací ratifikován parlamentem 

[Kravchuk 2003: 53-54].  

 

17. 3. Vitalij Masol  

Předseda vlády Leonid Kučma v květnu 1994 požádal parlament o prodloužení 

doby, během které může využívat svých mimořádných pravomocí. Půlroční lhůta 

měla vypršet již 21. května a on by tak již nemohl nadále pokračovat 

v ekonomických reformách. Jeho žádost však byla dne 20. května 1993 ukrajinským 

parlamentem zamítnuta. Premiér si toto rozhodnutí parlamentu vyložil tak, že jeho 

ekonomická proreformní politika ztratila podporu a dal své křeslo k dispozici. 

Parlament však ani tuto jeho žádost nevyslyšel a Kučmovu rezignaci nepřijal 

[Europa Publications 2001: 256].  

Leonid Kučma se pokusil rezignovat celkem třikrát, naposledy se tak stalo 9. září 

1993. Tentokrát parlament jeho rezignaci po dvou týdnech konečně přijal a současně 

vyslovil nedůvěru také celé jeho vládě. Výkonem premiérských pravomocí byl 22. 

září 1993 dočasně pověřen tehdejší vicepremiér odstupující vlády, který vedl zemi 

až do jmenování nového premiéra. Dne 16. června 1994, krátce před prezidentskými 

volbami, byl sestavením vlády pověřen Vitalij Masol, který již byl premiérem 

v letech 1987 až 1990 [Brunclík 2014a: 23; Europa Publications 2001: 256-257; 

Katchanovski, Kohut a kol. 2013: 292]. Prezident Kravčuk, který se chystal opět 
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bojovat o prezidentské křeslo, si od tohoto kroku sliboval větší podporu mezi 

prokomunistickou části elektorátu. Zároveň si chtěl také získat přízeň parlamentu, ve 

kterém převažovali komunističtí poslanci. Ač byl Masol oficiálně nestraníkem, 

říkával o sobě, že je srdcem komunista. To však Kravčukovi na vítězství nestačilo. 

Ve druhém kole prezidentských voleb, které se uskutečnilo 10. července 1994 

zvítězil s více jak 52 % bývalý předseda vlády Leonid Kučma. Leonid Kravčuk 

doplatil na špatnou ekonomickou situaci v zemi [Brunclík 2014a: 23; Katchanovski, 

Kohut a kol. 2013: 292; Kuzio 2016: 142; Meleshevich 2007: 68; Miller 2006: 360].  

Úřednická vláda Vitalije Masola nebyla časově omezená. V novém kabinetu zasedli 

pouze úředníci, kteří nebyli nominováni politickými stranami [Brunclík 2014a: 22; 

Kulik, Pshizova 2005: 108]. Nový prezident Kučma Masolovu nominaci akceptoval, 

neboť věděl, že žádného liberálnější kandidáta mu parlamentní komunistická většina 

neschválí [Åslund 2009: 69; Shoemaker 2012: 161]. Problémy se však projevily již 

na podzim 1994, kdy premiér Kučma představil plán komplexní ekonomické 

reformy. Ta předpokládala liberalizaci cen i zahraničního obchodu, dále také 

zrychlení privatizace a konec státní subvencí. Proti těmto navrhovaným reformám, 

které měly vést k transformaci ukrajinské ekonomiky, velmi často otevřeně 

vystupoval právě premiér Masol a spolu s ním často také komunisté, kteří 

v parlamentu ovládali většinu křesel [Kravchuk 2003: 65; Shoemaker 2012: 161 Zon 

2000: 227].  

 

17. 4. Jevhena Marčuk  

Premiér Masol byl odvolán 1. března 1995. Oficiálním důvodem byl jeho pokročilý 

věk. Hlavním důvodem odvolání byl ale především jeho dlouhodobý nesouhlas 

s ekonomickými reformami navrženými prezidentem Kučmou. Masol také 

dlouhodobě oponoval snahám o redukci státního dluhu, která byla podmínkou pro 

poskytnutí půjčky od Mezinárodní měnový fond. Hlasování o nedůvěře podpořili 

jednak komunističtí poslanci, jednak také podporovatelé prezidenta Kučmy [Åslund 

2009: 86; Kuzio 2016: 142; Kravchuk 2003: 65].  

Masol by dočasně nahrazen vicepremiérem Jevhenem Marčukem, který nejprve řídil 

zemi z pozice úřadujícího premiéra a následně ho 8. června prezident Leonid Kučma 
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pověřil sestavením nové vlády. Marčuk dlouhá léta působil na různých pozicích ve 

KGB a později se stal šéfem ukrajinské bezpečnostní služby, která byla její 

nástupkyní. V červnu 1994 pak byl jmenován vicepremiérem ve vládě Vitalije 

Masola [Åslund 2009: 290; Brunclík 2014a: 22; Cook 2014: 831; Katchanovski, 

Kohut a kol. 2013: 358].  

Úřednická vláda premiéra Marčuka nebyla časově omezená. Cílem nového premiéra 

bylo sestavit vysoce profesionální kabinet, který zároveň reprezentoval různé 

politické síly. Hlavní důraz byl ale kladem právě na onu odbornost, proto více než 

60 % jeho členů se stalo součástí vlády poprvé [Brunclík 2014a: 22; Meleshevich 

2007: 70]. Ve své politice se však úřednická vláda dobrovolně podřídila 

prezidentovi Kučmovi. V červnu byla přijata takzvaná ústavní dohoda, která 

konečně ukončila i boje mezi prezidentem a parlamentem. Dohoda rozdělila jejich 

pravomoci do doby, než bude přijata nová ústava [Åslund 2009: 290; Bukkvoll 

1997: 8]. Premiér Marčuk sice neměl ekonomické vzdělání, to mu ale nebránilo 

představit, po vzoru svých předchůdců, novou ekonomickou politiku. Takzvaný 

„opravený“ ekonomický program byl představen v říjnu 1995 [Åslund 2009: 290; 

Darden 2009: 172].  Program předpokládal snížení státního deficitu na 6 % a nárůst 

průmyslové produkce o 0,6 % do konce roku 1996 [Marples 1995]. Složitá jednání o 

dodávkách ruského a turkmenistánského plynu na Ukrajinu měl ve vládě na starosti 

Pavlo Lazarenko, který byl za tímto účelem na podzim jmenován vicepremiérem. 

Lazarenkovi se podařilo diverzifikovat dodávky plynu do země, což přispělo 

k tomu, že v následujícím roce Ukrajina poprvé od vyhlášení nezávislosti neměla 

žádné nesplacené dluhy vůči ruskému Gazpromu [Routland 1998: 173].  

Již 27. května 1996 byl ale premiér Marčuk odvolán prezidentem republiky. 

Důvodem bylo údajné pomalé tempo reforem a neschopnost spolupracovat 

s parlamentem. Prezident se také cítil ohrožen Marčukovou rostoucí popularitou a 

politickými ambicemi. Kučma v Marčukovi viděl silného soupeře. Obával se, že by 

ho populární premiér mohl porazit v příštích prezidentských volbách a sebrat mu 

jeho úřad [Katchanovski, Kohut a kol. 2013: 358; Open Media Research Institute 

1997: 91].  
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17. 5. Viktor Juščenko  

S blížícími se prezidentskými volbami, které se měly uskutečnit v listopadu 1999, 

mnoho Ukrajinců doufalo, že nepopulární a zkorumpovaný Leonid Kučma 

prezidentský mandát znovu neobhájí. Své naděje upínaly na Viktora Juščenka, 

předsedu ukrajinské národní banky, který se ale zdráhal potvrdit svou účast 

v prezidentském klání. Událost, která ho od kandidatury zrazovala, byla vražda jeho 

mentora Vadyma Hetmana. Hetman, který byl mimo jiné také bývalým předsedou 

ukrajinské národní banky, byl zavražděn ve výtahu svého domu v roce 1998. Obavy 

z Juščenkovy případné kandidatury měl i samotný Leonid Kučma. Podle svědectví 

novináře Kosta Bondarenka, proto Kučma poslal za Juščenkem svého manažera 

prezidentské kampaně a známého oligarchu Oleksandra Volkova. Ten s Viktorem 

Juščenkem údajně uzavřel dohodou, že pokud se Juščenko vzdá své kandidatury na 

prezidenta a podpoří Kučmu, bude na oplátku jmenován předsedou vlády. A to se 

také stalo [Abrams 2007: 57; Brunclík 2014a: 23; Mlejnek 2004].  

V prvním kole prezidentských voleb, které se uskutečnily 31. října 1999, nezískal 

žádný ze 13 kandidátů potřebnou většinu. Do druhého kola proto postoupili 2 

nejúspěšnější kandidáti na prezidenta. Vítězem druhého kola se 14. listopadu stal 

Leonid Kučma, který obhájil svůj prezidentský mandát a s více než 57 % porazil 

komunistického kandidáta Symoněnka [Europa Publications 2003]. Po svém zvolení 

nominoval na premiérský post právě Viktora Juščenka. Juščenkovo jmenování 

potvrdil následně 22. prosince také ukrajinský parlament. Ten krátce předtím odmítl 

vyslovit důvěru bývalému předsedovi vlády Pustovojtenkovi, neboť podle 

ukrajinské ústavy podává vláda demisi s prezidentskými volbami a musí proto 

případně získat důvěru znovu [Abrams 2007: 57; Katchanovski, Kohut a kol. 2013: 

774].  

V Juščenkově úřednické vládě převažovali nestraníci, bylo zde ale také několik lídrů 

nejvýznamnějších parlamentních frakcí [Meleshevich 2007: 68]. Ve výběru členů 

vlády měl premiér volnou ruku. Prvním vicepremiérem se stal Jurij Jekhanurov, 

který měl na starosti reformu státní správy, privatizaci a deregulaci ekonomiky.  

Největším překvapením v nové vládě byla „plynová princezna“ Julija Tymošenková, 
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která byla jmenována vicepremiérkou pro energetiku a paliva [Åslund 2009: 133; 

Mlejnek 2004]. 

Začátkem roku 2000 se prezident Kučma pokusil o rozšíření svých pravomocí na 

úkor ostatních politických aktérů. V referendu měli občané rozhodnout mimo jiné o 

změně ústavy, která by prezidentovi umožnila prodloužit jeho setrvání v úřadu. 

Ústavní soud však tento prezidentův pokus zamítl a znemožnil získat Kučmovi 

takřka neomezenou moc [Mlejnek 2014; Shoemaker 2012: 162]. 

Proreformní vláda představila na jaře 2000 ekonomickou reformu, díky které se 

podařilo ukrajinské ekonomice v následujícím půlroce vzrůst o 6 %. Reforma 

zahrnovala také privatizaci průmyslu, který i přes veškeré předchozí ekonomické 

reformy stále zůstával v rukou státu. Dále se úřednické vládě podařilo snížit inflaci a 

zahájila boj proti korupci [Mlejnek 2014; Shoemaker 2012: 162–163]. V listopadu 

2000 postihl Ukrajinu politický skandál, který se vžil pod názvem „Kučmagate“. Na 

zveřejněných nahrávkách hovořil prezident Kučma s vládním ministrem 

Kravčenkem o odstranění novináře Heorhije Gongadze. Jeho bezhlavé tělo bylo 

nalezeno o několik dní dříve. Prezidentovi se tato aféra však podařila ustát a Kučma 

tak mohl pokračovat v kritice úřednické vlády. Jeho terčem byla především 

vicepremiérka Tymošenková a její vedení energetického sektoru. Začátkem roku 

2001 byla vicepremiérka obviněna z nelegálního pašování plynu, daňovým únikům 

a padělání dokumentů v době, kdy stála v čele Jednotných energetických systémů 

Ukrajiny. Pro prezidenta Kučmu to byla ideální příležitost pro její odvolání z vlády 

[Lansford 2012: 1499; Lavička 2001; Mlejnek 2014].  

Navzdory tomu, je nutno říci, že Juščenkova úřednická vláda byla v ekonomické 

oblasti jednou z nejúspěšnějších ukrajinských vlád. Alespoň tedy v očích 

„obyčejných“ lidí. Viktoru Juščenkovi se podařilo zprůhlednit ekonomiku, což 

naráželo na zájmy oligarchických skupin. Proto také v dubnu 2001 vyslovil 

parlament této úřednické vládě nedůvěru [Åslund 2009: 146; Mlejnek 2004].  
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18. Závěr  

Od roku 1989 do současnosti bylo v jednotlivých evropských zemích vytvořeno 

celkem 45 úřednických vlád. Tyto vlády byly ustaveny v celkem 15 evropských 

zemích. Diplomová práce zachycuje okolnosti, které provázely jejich vznik. 

V krátkém přehledu tak můžeme sledovat nejen faktory, které měly vliv na 

jmenování úřednické vlády, ale rovněž z důvodu komplexnosti práce jsou zachyceny 

také hlavní body, které si konkrétní úřednická vláda vzala za svůj primární cíl i to, 

jak se jí více či méně dařilo vytýčené úkoly prosazovat. Součástí práce je rovněž 

krátké seznámení s osobou premiéra ve vazbě na jeho profesní či jiné předpoklady 

pro výkon premiérské funkce. 

Z geografického hlediska vznikaly úřednické vlády zejména v zemích bývalého 

východního bloku. Zemí s nejvíce úřednickými vládami je jednoznačně Rusko, kde 

jich bylo jmenováno celkem 8. Na druhém místě se shodným počtem 5 úřednických 

vlád skončilo Bulharsko, Řecko a Ukrajina. Bohaté zkušenosti s úřednickými 

vládami má i Rumunsko, kde byly ustaveny 4 úřednické vlády, v České republice a 

Itálii to pak byly vlády 3. Úřednické vlády byly dále vytvořeny také v Maďarsku, 

v balkánských státech Albánii, Makedonii a Srbsku a zkušenosti s nimi mají i 

všechny Pobaltské státy. S ohledem na původ kabinetu převažovaly prezidentské 

kabinety, na jejichž formování neměly politické strany vliv. Ze 45 sledovaných 

úřednických vlád mělo prezidentský původ 23 z nich. Jako příklad můžeme uvést 

zejména úřednické vlády v Itálii, Rumunsku a Ukrajině. Tento původ kabinetu 

převládá také v Rusku a Bulharsku. Z českého prostředí spadá do této kategorie 

úřednická vláda Jiří Rusnoka, která vládla v období od 10. července 2013 do 29. 

ledna 2014. Naopak úřednických kabinetů, které vznikly na základě dohody 

parlamentních stran, bylo 17. Tento typ převažoval v menších zemích jako je 

například Albánie, Estonsko, Litva, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko a částečně 

také Řecko. Právě příklad Řecka je specifický také tím, že vznik úřednické vlády 

předpokládá sama řecká ústava. Jistou výjimku tvoří úřednická vláda Josefa 

Tošovského a druhá vláda Andrise Škeleho v Lotyšsku, které vznikly na základě 

kompromisu a nelze je tak zařadit do žádného z typů.  Z hlediska časového omezení 

převažovaly přechodné vlády, kterých bylo dohromady 26. Jejich nejčastějším 
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úkolem bylo vést zemi do doby, než bude v parlamentních volbách, ať již řádných 

nebo předčasných, zvolena nová politická vláda. Kromě přípravy voleb, řešily často 

také neodkladné ekonomické otázky, se kterými si předchozí vlády nevěděly rady. 

Časově neomezený mandát mělo 19 vlád. Původně neomezený mandát 3 

úřednických vlád, kterým předsedal Lucas Papademos (2011), Vilson Ahmeti 

(1991) a Dimitru Braghis (1999), byl nakonec ukončen konáním předčasných voleb.  

Nejčastější okolností, která vedla ke vzniku úřednické vlády, bylo bez pochyby 

přání prezidenta. Z přání prezidenta byl úřednický kabinet vytvořen v 9 případech. 

Jednalo se například o druhou lotyšskou úřednickou vládu Andrise Škeleho, který 

byl po své nečekané rezignaci na začátku roku 1997 po několika dnech 

přesvědčování prezidentem znovu jmenován. Přání prezidenta však převažovalo 

především ve východní Evropě, zejména v Rusku a na Ukrajině. Ruské úřednické 

vlády premiérů Gajdara (1992), Stěpašina (1999), Putina (1999), Kasjanova (2000), 

Fradkova (2004) a Zubkova (2007) a ukrajinské úřednické vlády premiérů Vitalije 

Masola (1994) a Viktora Juščenka (1999) jsou toho dokladem. V 6 případech 

předcházel jmenování úřednické vlády povolební pat. V parlamentních volbách 

nezískala žádná z politických stran většinu a situace nedovolovala sestavit ani vládu 

koaliční. Za těchto podmínek byla v roce 1989 v Řecku jmenována vláda ekonoma 

Zolotase a později v roce 2012 také vláda premiéra Pikrammenose. Povolební pat 

nastal v roce 2008 také v Srbsku, kdy se ujal vlády nestraník Mirko Cvetkovič. A 

nesmíme zapomenout ani na úřednické vlády premiérů Kljuseva (1991), Vacaroiu 

(1992) a Škeleho (1995). Ekonomická krize ovlivnila vznik úřednických vlád v 5 

případech. Pokles životní úrovně obyvatel, narůstající zadlužení a vzrůstající 

sociální napětí byly často důvodem, proč se v řadě zemí ujal vlády nestranický 

kabinet. Ekonomická krize ovlivnila v roce 1992 nástup úřednické vlády premiéra 

Bufiho v Albánii a Vähiho v Estonsku. Do této kategorie patří také vlády, v jejím 

čele stál Marin Rajkov (2013), Lucas Papademos (2011) a Vasiliky Thanuová 

(2015). Vznik stejného počtu úřednických vláda ovlivnil i rozpad stávající vládní 

koalice, která poté, co ztratila většinu a s ní i schopnost vládnou, byla nahrazena 

úřednickou vládou. Z českého prostředí můžeme jmenovat úřednickou vládu Jana 

Fischera v roce 2009. Ta nahradila vládu Mirka Topolánka, které byla vyslovena 

nedůvěra. Je to také vláda řeckého premiéra Grivase, která nastoupila do funkce po 
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rozpadu Tzannetakisovy všenárodní koalice v roce 1989, kdy žádná z politických 

stran nebyla schopna vytvořit vládu. Dalšími 3 případy jsou vlády Lamberta Diniho 

(1995), Dimitru Braghise (1999) a Mugura Isaresca (1999).  Jedním z faktorů bylo 

také ztráta politické legitimity vlády. Jako příklad poslouží bulharský premiér 

Ljuben Berov, který rezignoval na podzim roku 1994 na premiérský post po 

dlouhodobé kritice jeho vládní politiky. Na jeho místo byla jmenována ekonomka 

Renera Indžová.  

Ne vždy ale můžeme vysledovat pouze jedinou okolnost, která ovlivnila vznik 

úřednické vlády. Mnohdy docházelo k souběhu hned několika okolností. Jednou 

z nich byla nejčastěji ekonomická krize. Ta společně s přáním prezidenta přispěla 

například k jmenování úřednické vlády Sergeje Kirijenka (1998), Jevgenije 

Primakova (1998), Vitolda Fokina (1990) a Leonida Kučmy (1992) v Rusku a na 

Ukrajině. Pád předchozí vládní koalice v době hospodářské krize zase ovlivnil 

jmenování úřednických vlád premiérů Ahmetiho v Albánii (1991), Berova 

v Bulharsku (1992), Montiho v Itálii (2011) a Bliznaškiho opět v Bulharsku (2014). 

Nelze opomenout ani krizi politické legitimity stávající vlády, která v době 

ekonomické krize zapříčinila jmenování nestraníků Carla A. Ciampiho (1993), 

Gordona Bajnaie (2009) do čela úřednických lád v Itálii a Maďarsku. Sestavit vládní 

koalici, která by se dokázala vypořádat s ekonomickou krizí nedokázala v roce 2013 

v Bulharsku žádná z politických stran. Výsledkem toho bylo jmenování bývalého 

ministra financí a nestraníky Plamena Orešarského do čela vlády. Ve 3 zkoumaných 

případech využil prezident krize politické legitimity a pádu politické vlády ke 

jmenování vlády nestranické, a to i přes to, že měl možnost jmenovat opět vládu 

politickou. Tato situace nastala u nás po rezignaci premiéra Václava Klause v roce 

1997, kdy prezident Václav Havel jmenoval po dohodě s parlamentními stranami 

úřednickou vládu Josefa Tošovského. Podobně jednal i prezident Miloš Zeman 

v roce 2013 kdy jmenoval úřednickou vládu Jiří Rusnoka. Tato úřednická vláda však 

neměla podporu politických stran a nezískala důvěru. Vyslovení nedůvěry stávající 

vládě premiéra Vitalije Masola využil i ukrajinský prezident Leonida Kučma, který 

následně jmenoval novým premiérem Jevhena Marčuka, ke kterému měl názorově 

mnohem blíže. V několika případech ale nebylo možné zařadit úřednickou vládu do 

žádné z uvedených kategorií. Mezi tyto vlády patří například úřednická vláda 
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premiéra Vagnoriuse, kdy jeho předchůdce zmizel při vpádu sovětských jednotek do 

Litvy. Sám premiér Vagnorius zase později odstoupil z funkce po tlaku prezidenta 

republiky a do čela vlády byl jmenován další nestraník – Aleksandras Abišala. 

Specifické okolnosti provázely i úřednické vlády Hari Kostova, Theodora Stolojana 

a Daciana Ciolose.  

To je tedy analýzu okolností, za kterých vznikaly od roku 1989 dosud úřednické 

vlády v Evropě. Data jsou pro větší přehlednost zachycena v následující tabulce.  
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stát premiér trvání kabinetu  
typ 

kabinetu 

časové 

omezení  

původ 

kabinetu  

okolnosti 

vzniku  

Albánie 

Ylli BUFI 
27.1.1991 - 

17.8.1992 
3 

bez 

omezení1  
parlamentní  2 

Vilson AHMETI 10.12.1991 - 

13.4.1992 
? bez omezení  parlamentní  2 + 5 

Bulharsko 

Ljuben BEROV2 30.12.1992 - 

17.10.1994 
2 bez omezení  parlamentní  2 + 5 

Reneta INDŽOVÁ 18.10.1994 - 

25.1.1995 
4 přechodný prezidentský 3 

Marin RAJKOV 13.3.2013 - 

29.5.2013 
4 přechodný prezidentský 2 

Plamen OREŠARSKI 29.5.2013 - 

6.8.2014 
1 bez omezení  parlamentní  2 + 4 

Georgi BLIZNAŠKI 6.8.2014 - 

7.11.2014 
4 přechodný prezidentský 2 + 5 

Česká 

republika 

Josef TOŠOVSKÝ 2.1.1998 - 

17.7.1998 
1 přechodný kompromis 1 + 3 

Jan FISCHER 8.5,2009 - 

13.7.2010 
3 přechodný parlamentní  5 

Jiří RUSNOK 10.7.2013 - 

29.1.2014 
4 přechodný prezidentský 1 + 3 

Estonsko Tiit VÄHI 29.1.1992 - 

21.10.1992 
? přechodný parlamentní  2 

Itálie  

Carlo Azeglio CIAMPI 29.4.1993 - 

10.5.1994 
1 přechodný prezidentský 2 + 3 

Lamberto DINI 17.1.1995 - 

17.5.1996 
4 přechodný prezidentský 3 + 5 

Mario MONTI 16.11.2011 - 

27.4.2013 
4 přechodný prezidentský 2 + 5  

Litva 

Gediminas 

VAGNORIUS 
13.1.1991 - 

21.7.1992 
? bez omezení  parlamentní  63 

Aleksandras ABIŠALA 21.7.1992 - 

2.12.1992 
2 přechodný parlamentní  64 + 2  

Lotyšsko 

Andris ŠKELE I 21.12.1995 - 

13.2.1997 
1 bez omezení  parlamentní  4 

Andris ŠKELE II 13.2.1997 - 

7.8.1997 
1 přechodný kompromis 1 

Maďarsko Gordon BAJNAI 15.4.2009 - 

14.5.2010 
2 přechodný parlamentní  3 + 2 
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stát premiér trvání kabinetu  
typ 

kabinetu 

časové 

omezení  

původ 

kabinetu  

okolnosti 

vzniku  

Makedonie 

Nikola KLJUSEV 27.1.1991 - 

17.8.1992 
1 bez omezení  parlamentní  4 

Hari KOSTOV 2.6.2004 - 

18.11.2004 
1 bez omezení  parlamentní  65 

Moldavsko Dimitru BRAGHIS 21.12.1999 - 

19.4.2001 
1 bez omezení1  parlamentní  5 

Rumunsko 

Theodor STOLOJAN 16.10.1991 - 

27.9.1992 
1 bez omezení  prezidentský 66 

Nikolae VACAROIU7 13.11.1992 - 

3.11.1996 
4 bez omezení  prezidentský 4 

Mugur ISARESCU 21.12.1999 - 

26.11.2000 
1 přechodný prezidentský 5 

Dacian CIOLOS 17.11.2015 -  2 přechodný  prezidentský 68 

Rusko 

Jegor GAJDAR 15.6.1992 - 

14.12.1992 
4 přechodný prezidentský 1 

Siergiej KIRIJENKO  23.3.1998 - 

23.8.1998 
4 bez omezení prezidentský 1 + 2 

Jevgenij PRIMAKOV 11.9.1998 - 

12.5.1999 
3 přechodný parlamentní  1 + 2 

Sergej STĚPAŠIN 12.5.1999 - 

9.8.1999 
4 přechodný prezidentský 1 

Vladimir PUTIN9  9.8.1999 - 

7.5.2000 
4 přechodný prezidentský 1 

Michail KASJANOV9 7.5.2000 - 

24.2.2004 
4 bez omezení prezidentský 1 

Michail FRADKOV10 5.3.2004 - 

14.9.2007 
4 bez omezení prezidentský 1 

Viktor ZUBKOV11 14.9.2007 - 

8.5.2008 
4 přechodný prezidentský 1 

Řecko 

Joannis GRIVAS 12.10.1989 - 

23.11.1989 
4 přechodný jiný 5 

Xenofón ZOLOTAS12 23.11.1989 - 

11.4.1990 
1 přechodný parlamentní  4 

Lucas PAPADEMOS 11.11.2011 - 

16.5.2012 
1 bez omezení1 parlamentní  2 

Panajotis 

PIKRAMMENOS 
16.5.2012 - 

17.6.2012 
4 přechodný jiný 4 

Vasiliki THANUOVÁ 27.8.2015 - 

21.9.2015 
2 přechodný jiný 2 
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zdroj: Vlastní zpracování. Data čerpána z: Berglund, Ekhem a kol. 2014; Brunclík 

2014; Bideleux, Jeffries 2007; ČTK 2014a; ČTK 2015a; Detrez 2014; McDonnell, 

Valbruzi 2014; Hloušek, Kopeček 2012; Marinas 2015; Pastorella 2014  

typ kabinetu: 1 = kabinety, ve kterých převažují členové politických stran, 

2 = kabinety, ve kterých převažují úředníci, 3 = kabinety složené pouze z úředníků, 

na jejichž nominaci se alespoň z části podílely politické strany; 4 = kabinety složené 

pouze z úředníků, na jejichž nominaci se politické strany nepodílely 

okolnosti vzniku: 1 = přání prezidenta, 2 = ekonomická krize, 3 = krize politické 

legitimity, 4 = povolební pat, 5 = pád předchozí vládní koalice, 6 = jiná okolnost   

poznámky:  

1 Mandát vlády byl ukončen předčasnými volbami.  

2 Z důvodu personálních změn hovoří Raymon Detrez [2014: 72] o dvou úřednických vládách L. Berova. 

S ohledem na kontinuitu vlády i její politiky považuje autorka vládu premiéra Berova za jedinou 

pokračující vládu. 

3 Vagnoriusův předchůdce zmizel při vpádu sovětských jednotek do Litvy. 

4 Úřednická vláda byla jmenována poté, co předchozí premiér pod tlakem prezidenta rezignoval. 

5 Úřednická vláda byla jmenována v souvislosti a tragickou smrtí prezidenta Borise Trajkovského při 

leteckém neštěstí. Tehdejší premiér Crvenkovski následně zvítězil v předčasných prezidentských volbách.  

6 Předchozí premiér rezignoval v souvislosti s hornickými nepokoji. 

7 Jmenování úřednické vlády předcházela tragédie v jednom bukurešťských hudebních klubů, kterou 

následovaly protivládní demonstrace, které žádaly odstoupení premiéra Viktora Ponty. 

stát premiér 
trvání 

kabinetu  

typ 

kabinetu 

časové 

omezení  

původ 

kabinetu  

okolnosti 

vzniku  

Srbsko Mirko CVETKOVIČ 7.7,2008 - 

27.7.2012 
1 bez omezení  parlamentní  4 

Ukrajina 

Vitold FOKIN 14.11.1990 - 

1.10.1992 
? bez omezení  prezidentský 1 + 2 

Leonid KUČMA 13.9.1992 - 

22.9.1993 
? přechodný prezidentský 1 + 2 

Vitalij MASOL13 16.6.1994 - 

1.3.1995 
4 bez omezení  prezidentský 1 

Jevhena MARČUK 8.6.1995 - 

28.5.1996 
? bez omezení  prezidentský 1 + 3 

Viktor JUŠČENKO  22.12.1999 - 

29.5.2001 
? přechodný prezidentský 1 
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8 Autoři McDonnell a Valbruzzi ve své práci [2014: 665] hovoří o celkem 3 na sobě navazujících vládách 

premiéra Vacaroiu, Blondel a Penescu [2001: 112] rozlišují vlády dokonce 4. Důvodem jsou personální 

změny, kterými kabinet prošel. S ohledem na kontinuitu vlády i její politiky autorka považuje vládu 

premiéra Vacariu za jedinou pokračující vládu.  

9 V období od 1.1.2000 do 7.5.2000 zastával Michail Kasjanov pozici úřadujícího premiéra, zatímco 

stávající premiér Vladimir Putin byl pověřen výkonem prezidentských pravomocí. Po prezidentských 

volbách, byl Michail Kasjanov oficiálně jmenován prezidentem Putinem ruským premiérem. S ohledem 

na okamžitou opětovnou nominaci premiéra a kontinuitu vládní politiky autorka považuje tuto úřednickou 

vládu jako jedinou pokračující vládu. 

 10 Podle čl. 116 ruské ústavy podává vláda s prezidentskými volbami demisi, jedná se tedy de facto o 2 na 

sobě navazující úřednické vlády. S ohledem na okamžitou opětovnou nominaci premiéra a kontinuitu 

vládní politiky autorka považuje tuto úřednickou vládu jako jedinou pokračující vládu.  

11 Podle čl. 116 ruské ústavy podává vláda s prezidentskými volbami demisi, fakticky ale premiér Zubkov 

vládl až do jmenování nového premiéra Putina a jedná se tedy fakticky o 2 na sebe navazující úřednické 

vlády. S ohledem na kontinuitu vlády i její politiky autorka považuje vládu premiéra Zubkova za jedinou 

pokračující vládu. 

12 Z důvodu personálních změn, hovoří McDonnell a Valbruzzi [2014: 665] o dvou úřednických vládách 

X. Zolotase. S ohledem na kontinuitu vlády i její politiky autorka považuje vládu premiéra Zolotase za 

jedinou pokračující vládu. 

13 Podle ukrajinské ústavy podává vláda s prezidentskými volbami demisi, jedná se tedy de facto o 2 na 

sobě navazující úřednické vlády. S ohledem na okamžitou opětovnou nominaci premiéra a kontinuitu 

vládní politiky autorka považuje tuto úřednickou vládu jako jedinou pokračující vládu. 
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